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M I N U T A 

încheiată azi,28.04.2022 

 

la sediul Primăriei municipiului Huşi, str.1 Decembrie nr.9, în conformitate cu art.11-12 din 

Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Huşi. 

Consiliul Local a fost convocat în sedința ordinară, convocată la data mai sus-menţionată, 

prin Dispoziţia primarului nr.321/21.04.2022 cu respectarea întocmai a prevederilor legale, respectiv 

art.133 alin.(1), art.134 alin.(1), lit.a),alin.(3) lit.a)   art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

D-na Botez Maria -director executiv DAPL municipiul Huşi deschide şedinţa care s-a 

desfașurat care s-a desfașurat cu ajutorul mijloacelor electronice utilizând o platformă online de 

conferință, constatând că este îndeplinită condiţia art. 137 alin.(1) din OUG nr.57/2019, întrucât sunt 

prezenţi  14 consilieri  în sala de ședință și 2 consilieri prezenti în sistem online, lipsind Mardari 

Gianina si Corjinschi Alexandru.  
Participă la şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Huşi: domnul Ciupilan Ioan 

– primarul Municipiului Huşi domnul Ciupilan Ioan Valeriu – viceprimarul Municipiului Huşi, 

domnul Popa Neculai- director SC Ecosalubrizare Prest SRL, directorii şi şefii de serviciu din cadrul 

Primăriei municipiului Huşi, reprezentanti ai presei locale.         

Lucrările şedinţei sunt conduse de către  domnul consilier Iacob Ioan. 

Pe ordinea de zi a şedinţei, conform dispoziţiei de convocare, au fost înscrise 13   proiecte de 

hotărâre, 1 proiect de hotărâre suplimentar. 

.Domnul primar Ioan Ciupilan retrage punctul 5 de pe ordinea de zi. 

A fost supusă aprobării ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 

1.Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din 

data de 31 martie 2022 .  

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local 

al municipiului Huși din data de 13 aprilie 2022.  

3. Proiect de hotărâre nr.147 din 14.04.2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare si 

selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea 

nerambursabila a activitatilor non-profit de interes local-domeniul sport pentru anul 2022, precum si 

a Ghidului Solicitantului pentru domeniul sport – inițiator primarul municipiului Huși.  

4. Proiect de hotărâre nr.152 din 20.04.2022 privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate 

utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de 

salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.05.2022 – inițiator primarul 

municipiului Huși.  

5. Proiect de hotărâre nr. 149 din 19.04.2022 privind modificarea Inventarului bunurilor mobile 

şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși– inițiator primarul municipiului Huși. 

6. Proiect de hotărâre nr. 151 din 20.04.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 354 din 25.11.2021 privind declararea unui teren situat în intravilanul 

municipiului Huși ca bun de uz și de interes public local – inițiator primarul municipiului Huși. 

 7. Proiect de hotărâre nr.148 din 14.04.2022 privind modificarea contractului de închiriere cu nr. 

20382 din 16.08.2017 , încheiat cu SC LUCITAT INVEST SRL , pentru terenul în suprafață de 52,00 

mp, situat în Huși, strada AL.I.Cuza nr.4.B, în fața bl.H.5,sc.B,parter – inițiator primarul municipiului 

Huși.  
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8. Proiect de hotărâre nr. 150 din 19.04.2022 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada 14 Iulie 

nr.8, bl.28,sc.B,et.2,ap.11, către actualul chiriaș, doamna Nastas Tudurița – inițiator primarul 

municipiului Huși.  

9. Proiect de hotărâre nr.153 din 21.04.2022 privind aprobarea schimbării titularului contractului 

de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Ștefan cel Mare nr.16, 

bl.L.5,sc.B,et.3,ap.12 județul Vaslui, de pe numele Buraga Vasile pe numele Măran Irina – inițiator 

primarul municipiului Huși.  

      10.Proiect de hotărâre nr. 154 din 21.04.2022 privind aprobarea schimbării unei locuințe ANL 

având ca beneficiar pe doamna Armanu Oana Corina – inițiator primarul municipiului Huși.  

      11.Proiect de hotărâre nr.155 din 21.04.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilelor - 

terenuri cu nr.cadastral 78833 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79797 în 2 loturi distincte , situate 

in Cartier Dric.2 – inițiator primarul municipiului Huși.  

     12.Proiect de hotărâre nr.156 din 21.04.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilelor – 

terenuri cu nr.cadastral 79587 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 79657 în 2 loturi distincte, situate 

în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului Huși. 

     13.Proiect de hotărâre nr.157 din 21.04.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui– inițiator primarul municipiului 

Huși.  

      14.Proiect de hotărâre nr.158 din 28.04.2022 privind desfiintarea Centrului de vaccinare infiintat 

in spatiul din imobilul Sala de Sport, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in 

strada A.I.Cuza nr.12– inițiator primarul municipiului Huși.  

     15.Diverse. 

În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele 

hotărâri: 

H.C.L.nr.143 din 28.04.2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a propunerilor 

de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-

profit de interes local-domeniul sport pentru anul 2022, precum si a Ghidului Solicitantului pentru 

domeniul sport 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru”(a intrat in sala de sedinta Corjinschi Alexandru) 

H.C.L.nr.144 din 28.04.2022 privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. 

ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza 

municipiului Husi incepand cu data de 01.05.2022 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.145 din 28.04.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși 

nr. 354 din 25.11.2021 privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Huși ca bun 

de uz și de interes public local 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.146 din 28.04.2022 privind modificarea contractului de închiriere cu nr. 20382 din 

16.08.2017 , încheiat cu SC LUCITAT INVEST SRL , pentru terenul în suprafață de 52,00 mp , situat 

în Huși, strada AL.I.Cuza nr.4.B, în fața bl.H.5,sc.B,parter 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.147 din 28.04.2022 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării 

apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada 14 Iulie nr.8, 

bl.28,sc.B,et.2,ap.11, către actualul chiriaș, doamna Nastas Tudurița 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.148 din 28.04.2022privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al 

apartamentului situat în municipiul Huși , strada Ștefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.B,et.3,ap.12 județul 

Vaslui, de pe numele Buraga Vasile pe numele Măran Irina 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.149 din 28.04.2022 privind aprobarea schimbării unei locuințe ANL având ca beneficiar 

pe doamna Armanu Oana Corina 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.150 din 28.04.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 

78833 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79797 în 2 loturi distincte , situate in Cartier Dric.2 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

 



 

 

 

H.C.L.nr.151 din 28.04.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 

79587 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 79657 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.152 din 28.04.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului 

public al municipiului Huşi , județul Vaslui 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.153 din 28.04.2022 privind desfiintarea Centrului de vaccinare infiintat in spatiul din 

imobilul Sala de Sport, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in strada A.I.Cuza 

nr.12. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Huşi şi pe site-ul propriu. 

 

Director executiv DAPL 

ec.Botez Maria 
 

Intocmit 

Nica Liliana 

 

 

 

 


