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M I N U T A 

încheiată azi,31.03.2022 

 

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.232/25.03.2022 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 Dumitrascu Monica -secretarul general al municipiului Huşi deschide şedinţa care s-a 

desfașurat in sala de sedinta, constatând că este îndeplinită condiţia art. 137 alin.(1) din OUG 

nr.57/2019, întrucât sunt prezenţi 17  consilieri,   lipsind Focia Alexandru si Nechifor Alexandru. 

Participă la şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Huşi: domnul Ciupilan Ioan 

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

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 35   proiecte de 

hotărâre, 3 proiecte de hotărâre suplimentar și Raportul privind starea economică, socială şi de mediu 

a municipiului Huşi, în anul 2021. 

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

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

data de 24 februarie  2022 . 

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

al municipiului Huși din  data de  03 martie  2022 . 

3. Proiect de hotărâre nr. 141 din 25.03.2022 privind punerea la dispoziția Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență Vaslui a terenului în suprafață de 11.960 mp, aparţinând domeniului 

public al municipiului Huși, proprietatea municipiului Huși, situat în Drum  Recea nr.1.B, în 

vederea înfiinţării unui centru integrat pentru instalarea/montarea de corturi/containere pentru 

cazarea temporară a refugiaților din Ucraina - inițiator primarul municipiului Huși. 

4. Proiect de hotărâre nr. 108 din 02.03.2022  privind solicitarea finanţării din partea O.C.P.I. 

Vaslui, în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare 

cadastrale din cadrul UAT Municipiul Huşi  - inițiator primarul municipiului Huși. 

5. Proiect de hotărâre nr. 117 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huşi şi din serviciile publice fără 

personalitate juridică, de subordonare locală, ale căror salarii de bază sunt sub limita salariului de 

baza minim brut pe ţara garantat în plata - inițiator primarul municipiului Huși. 

6. Proiect de hotărâre nr.118 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Huşi, ale căror salarii de bază sunt sub limita salariului 

de baza minim brut pe ţara garantat în plata - inițiator primarul municipiului Huși. 

7. Proiect de hotărâre nr. 119 din 14.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Huşi, ale căror salarii de bază sunt sub limita salariului 

de baza minim brut pe ţara garantat în plata - inițiator primarul municipiului Huși. 
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8. Proiect de hotărâre nr.133 din 25.03.2022 privind modificarea statului de funcții al personalului 

din cadrul Poliției Locale a municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

9. Proiect de hotărâre nr.140  din 25.03.2022 privind modificarea organigramei şi a  statului de 

funcții al personalului din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială Huşi - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

10. Proiect de hotărâre nr.125 din 24.03.2022 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere  

pentru anul 2022 pentru copii înscriși la Creșa Municipiului Huși - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

11. Proiect de hotărâre nr.114 din  11.03.2022 pentru aprobarea bugetului proiectului “Regenerare 

Cartier Corni din Municipiul Huşi prin realizare/dotare  infrastructura educaţionala pentru 

educaţia preşcolară şi modernizare spaţii publice urbane ” cod SMIS 125731 , accesat  în cadrul 

apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI- inițiator primarul municipiului Huși. 

12. Proiect de hotărâre nr.115 din 11.03.2022 privind aprobarea proiectului cu finanţare europeană 

nerambursabila şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul   “Construirea unui teatru de 

vară în zona Recea” cod SMIS 153167, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2021/9/9.1/OS9.1”  - inițiator primarul municipiului Huși. 

13. Proiect de hotărâre nr.116 din 11.03.2022 privind aprobarea proiectului cu finanţare europeană 

nerambursabila şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul   “Înfiinţarea clubului seniorilor 

din Huşi” cod SMIS 153168, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2021/9/9.1/OS9.1” - inițiator primarul municipiului Huși. 

14. Proiect de hotărâre nr. 134 din 25.03.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local şi 

bugetului  instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii 

încheiată la data de 31.12.2021- inițiator primarul municipiului Huși. 

15. Proiect de hotărâre nr. 122 din 24.03.2022 privind aprobarea alocării sumei de 6.400 lei 

reprezentând contribuția Consiliului Local al municipiului Huși în cuantum de 10% din valoarea 

cheltuielilor de investiții aprobate pentru Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huși din bugetul 

Ministerului Sănătății - inițiator primarul municipiului Huși. 

16. Proiect de hotărâre nr. 123 din 24.03.2022  privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huși, pentru perioada 2022 – 2023 pentru 

obiectivul “Regenerare Cartier Corni din Municipiul Huşi prin realizare/dotare  infrastructura 

educaţionala pentru educaţia preşcolară şi modernizare spaţii publice urbane ”  -  SMIS 

2014+:125731  - inițiator primarul municipiului Huși. 

17. Proiect de hotărâre nr. 124 din 23.04.2022  privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii – etapa martie 

2022 ,  inițiator primarul municipiului Huși. 

18. Proiect de hotărâre nr. 135 din 25.03.2022 privind aprobarea Programului local pentru 

finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local –domeniul sport pentru 

anul 2022  - inițiator primarul municipiului Huși. 

19. Proiect de hotărâre nr.139 din 25.03.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.127 din  26.04.2018 privind aprobarea normelor şi responsabilităţilor ce 

revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor din 

municipiul Huşi, pentru instalarea unui climat de ordine, curăţenie, disciplina şi gospodărire a 

municipiului Huşi, precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

20. Proiect de hotărâre nr. 138 din 25.03.2022  privind  aprobarea sumei de  130.001,47  lei  cu 

TVA pentru obiectivul de investiţii Lucrări de reabilitare rețele  de apă  potabilă  și  canalizare 

menajeră în municipiul Huși, județul Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși. 

21. Proiect de hotărâre nr. 126 din 24.03.2022 privind  acordul  de  achiziții   bunuri și lucrări 

finanțate din  Cota de dezvoltare  aferente anului 2021  al operatorului de apă și canal – SC 

AQUAVAS  SĂ Vaslui, sucursala Huşi - inițiator primarul municipiului Huși. 

22. Proiect de hotărâre nr.110 din 07.03.2022 privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

cu nr. 6822 din 22.03.2012 , chiriaş  Antohi Marius Cătălin , pentru terenul în suprafaţa de 1,15  

mp , situat  în Huşi,  strada 1 Decembrie nr.31, bl.6,sc.C,parter, ap.43, pentru acces exterior -  

inițiator primarul municipiului Huși. 

 



 

 

 

23. Proiect de hotărâre nr.111 din 07.03.2022 privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

cu nr. 8002 din 11.04.2012  , chiriaş  Guzumaș Florin  , pentru terenul în suprafaţa de 7,00  mp , 

situat  în Huşi,  strada Eroilor , bl.15,sc.D,parter, ap.2, pentru extindere balcon - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

24. Proiect de hotărâre nr. 120 din 24.03.2022  privind prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr.10278 din 09.05.2017, chiriaș SC Carierdinamicasig Agent De Asigurări SRL, 

pentru terenul în suprafață de 15,00 mp, situat în Huși , strada General Teleman nr.19.A, pentru 

birou de asigurări - inițiator primarul municipiului Huși. 

25. Proiect de hotărâre nr.137 din 25.03.2022  privind modificarea şi completarea Inventarului  

bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

26. Proiect de hotărâre nr. 112 din 07.03.2022 privind aprobarea concesionării directe a unei  

suprafeţe de teren de  267   mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în 

municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.23 , către  domnul David Andrei-Nicusor  , aferentă 

imobilului  cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia - inițiator primarul municipiului Huși. 

27. Proiect de hotărâre nr.113 din 11.03.2022 privind aprobarea concesionării directe a unei  

suprafeţe de teren de  300  mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în 

municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.82  , către  doamna Orman Oxana   , aferentă 

imobilului  cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acesteia - inițiator primarul municipiului Huși. 

28. Proiect de hotărâre nr. 127 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării   prin licitaţie 

publică a 4 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea 

municipiului Huşi , situate  pe strada Ciprian Porumbescu - inițiator primarul municipiului Huși. 

29. Proiect de hotărâre nr.121 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării prin licitaţie publică 

a terenului în suprafață de 1000 mp  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  în 

proprietatea municipiului Huşi , situat  pe strada Ciprian Porumbescu nr.2.F  - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

30. Proiect de hotărâre nr.128 din 24.03.2022 privind aprobarea  concesionării   prin licitaţie 

publică a terenului în suprafață de 100 mp  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, 

aflat  în proprietatea municipiului Huşi , situat   pe strada  Jomir  nr.2.F - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

31. Proiect de hotărâre nr. 136 din 25.03.2022  privind aprobarea închirierii   prin licitaţie publică 

a 16  loturi de teren  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate  în proprietatea 

municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.  

32. Proiect de hotărâre nr.129 din 24.03.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilelor  - 

terenuri cu nr.cadastral 77416 în 3  loturi distincte  ,  cu nr.cadastral 79488 în 2 loturi distincte și 

cu nr.cadastral 78604 în 4 loturi distincte   situate în Cartier Dric.2 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

33. Proiect de hotărâre nr. 130 din 24.03.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilelor – 

terenuri  cu nr.cadastral 79472 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 77795  în 4 loturi distincte,  

situate în Cartier Dric.3 -  inițiator primarul municipiului Huși. 

34. Proiect de hotărâre nr. 131 din 24.03.2022 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării imobilului - garsonieră aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în strada 

1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48, către actualul chiriaș, domnul Patraș Iulian - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

35. Proiect de hotărâre nr.132 din 24.03.2022 privind aprobarea schimbării titularului contractului 

de închiriere  al apartamentului situat în municipiul Huși , strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3,sc.A,parter, 

ap.1, județul Vaslui, de pe numele Alexa Eugen pe numele Alexa Lenuța - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

36. Proiect de hotărâre nr.133 din 24.03.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre 

UAT municipiul Huşi în calitate de lider parteneriat şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi în 

calitate de partener, în vederea încheierii contractului de finanţare pentru proiectul „Înfiinţarea 

clubului seniorilor din Huşi” cod SMIS153168 în cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi-

CI/2021/9/9.1/OS9.1 „Axa prioritara 9-Sprijinirea regenerării economice şi sociale a  

 



 

 

comunităţilor defavorizate din mediul urban:Priorittea de invesitii 9.1-Dezvoltare locală sub 

Responsabilitatea Comunităţii (DRLC) - inițiator primarul municipiului Huși. 

37. Proiect de hotărâre nr.134 din 24.03.2022 privind aprobarea cuprinderii în buget a reducerii 

procentuale din sume solicitate la plata, stabilite în baza Notei de neconformitate 

nr.152727.1/20.01.2022 transmisă de Direcţia Generală Programul Operaţional Regional din 

cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru proiectul 

„Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huşi” cod 

SMIS 136737- inițiator primarul municipiului Huși. 

38. Proiect de hotărâre nr.134 din 24.03.2022 privind rectificarea bugetului local cu suma de 

2715,61 mii lei reprezentând venituri proprii, subvenţii şi sume primite de la UE/alţi donatori în 

contul platilor efectuate şi prefinantari aferente cadrului fnanciar 2014-2020- inițiator primarul 

municipiului Huși. 

39. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Huşi, în anul 2021- inițiator 

primarul municipiului Huși. 

40. Diverse 

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

hotărâri: 

H.C.L.nr.105 din 31.03.2022 privind punerea la dispoziția Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Vaslui a terenului în suprafață de 11.960 mp, aparţinând domeniului public al municipiului 

Huși, proprietatea municipiului Huși, situat în Drum  Recea nr.1.B, în vederea înfiinţării unui centru 

integrat pentru instalarea/montarea de corturi/containere pentru cazarea temporară a refugiaților din 

Ucraina. 

- a fost adoptată cu 16  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.106 din 31.03.2022 privind solicitarea finanţării din partea O.C.P.I. Vaslui, în vederea 

realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT 

Municipiul Huşi. 

- a fost adoptată cu 16  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.107 din 31.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Poliţiei 

Locale a municipiului Huşi, ale căror salarii de bază sunt sub limita salariului de baza minim brut pe 

ţara garantat în plata. 

- a fost adoptată cu  16 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.108 din 31.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Huşi şi din serviciile publice fără personalitate 

juridică, de subordonare locală, ale căror salarii de bază sunt sub limita salariului de baza minim brut 

pe ţara garantat în plată. 

- a fost adoptată cu  16 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.109 din 31.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială Huşi, ale căror salarii de bază sunt sub limita salariului de baza minim 

brut pe ţara garantat în plata. 

- a fost adoptată cu  16 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.110 din 31.03.2022 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul 

Poliției Locale a municipiului Huși. 

- a fost adoptată cu 16  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.111 din 31.03.2022 privind modificarea organigramei şi a  statului de funcții al 

personalului din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială Huşi. 

- a fost adoptată cu 16  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.112 din 31.03.2022 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere  pentru anul 2022 

pentru copii înscriși la Creșa Municipiului Huși. 

- a fost adoptată cu 16  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.113 din 31.03.2022 pentru aprobarea bugetului proiectului “Regenerare Cartier Corni din 

Municipiul Huşi prin realizare/dotare  infrastructura educaţională pentru educaţia preşcolară şi 

modernizare spaţii publice urbane ” cod SMIS 125731 , accesat  în cadrul apelului de proiecte 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI. 

- a fost adoptată cu 16  voturi “pentru” 

 



 

 

H.C.L.nr.114 din 31.03.2022 privind aprobarea proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă 

şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul   “Construirea unui teatru de vară în zona Recea” 

cod SMIS 153167, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1” 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru”, a intrat în sala de sedinta Tocu Cătălin 

H.C.L.nr.115 din 31.03.2022 privind aprobarea proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă 

şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul   “Înfiinţarea clubului seniorilor din Huşi” cod 

SMIS 153168, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1”. 

- a fost adoptată cu 12  voturi “pentru”, 5 voturi “abţinere” (Bobarnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu 

Mihaela, Popa Cătălina,Rotariu Nicoleta) 

H.C.L.nr.116 din 31.03.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului  instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii încheiată la data de 31.12.2021. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.117 din 31.03.2022 privind aprobarea alocării sumei de 6.400 lei reprezentând contribuția 

Consiliului Local al municipiului Huși în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiții 

aprobate pentru Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huși din bugetul Ministerului Sănătății. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.118 din 31.03.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Huși, pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul “Regenerare 

Cartier Corni din Municipiul Huşi prin realizare/dotare  infrastructura educaţională pentru educaţia 

preşcolară şi modernizare spaţii publice urbane ”  -  SMIS 2014+:125731. 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.119 din 31.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii – etapa martie 2022. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.120 din 31.03.2022 privind aprobarea Programului local pentru finanţarea nerambursabilă 

a activităţilor nonprofit de interes public local –domeniul sport pentru anul 2022. 

- a fost adoptată cu 14  voturi “pentru”, 2 voturi “abţinere” (Bobârnat Radu, Popa Cătălina), Tocu 

Cătălin nu şi-a exprimat votul 

H.C.L.nr.121 din 31.03.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși 

nr.127 din  26.04.2018 privind aprobarea normelor şi responsabilităţilor ce revin instituţiilor publice, 

agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor din municipiul Huşi, pentru instalarea 

unui climat de ordine, curăţenie, disciplina şi gospodărire a municipiului Huşi, precum şi constatarea 

şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.122 din 31.03.2022 privind  aprobarea sumei de  130.001,47  lei  cu TVA pentru obiectivul 

de investiţii Lucrări de reabilitare rețele  de apă  potabilă  și  canalizare menajeră în municipiul Huși, 

județul Vaslui. 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.123 din 31.03.2022 privind  acordul  de  achiziții   bunuri și lucrări finanțate din  Cota de 

dezvoltare  aferente anului 2021  al operatorului de apă și canal – SC AQUAVAS  SĂ Vaslui, 

sucursala Huşi. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.124 din 31.03.2022 privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu nr. 6822 din 

22.03.2012 , chiriaş  Antohi Marius Cătălin , pentru terenul în suprafaţa de 1,15  mp , situat  în Huşi,  

strada 1 Decembrie nr.31, bl.6,sc.C,parter, ap.43, pentru acces exterior. 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.125 din 31.03.2022 privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu nr. 8002 din 

11.04.2012 , chiriaş  Guzumaș Florin , pentru terenul în suprafaţa de 7,00  mp , situat  în Huşi,  strada 

Eroilor , bl.15,sc.D,parter, ap.2, pentru extindere balcon. 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.126 din 31.03.2022 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10278 din 

09.05.2017, chiriaș SC Carierdinamicasig Agent De Asigurări SRL, pentru terenul în suprafață de 15,00 

mp, situat în Huși , strada General Teleman nr.19.A, pentru birou de asigurări. 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru” 

 



 

 

 

H.C.L.nr.127 din 31.03.2022 privind modificarea şi completarea Inventarului  bunurilor mobile şi 

imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.128 din 31.03.2022 privind aprobarea concesionării directe a unei  suprafeţe de teren de  

267   mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor 

Ion Popa nr.23 , către  domnul David Andrei-Nicusor, aferentă imobilului  cu destinaţia de locuinţă, 

proprietate a acestuia. 

- a fost adoptată cu 17 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.129 din 31.03.2022 privind aprobarea concesionării directe a unei  suprafeţe de teren de  

300  mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor 

Ion Popa nr.82, către  doamna Orman Oxana, aferentă imobilului  cu destinaţia de locuinţă, 

proprietate a acesteia. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.130 din 31.03.2022 privind aprobarea  concesionării   prin licitaţie publică a 4 loturi de 

teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi, 

situate  pe strada Ciprian Porumbescu. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.131 din 31.03.2022 privind aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a terenului în 

suprafață de 1000 mp  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  în proprietatea 

municipiului Huşi , situat  pe strada Ciprian Porumbescu nr.2.F.   

- a fost adoptată cu 12  voturi “pentru”, 5 voturi”împotrivă” (Popa Cătălina,Bobarnat Radu, Cocuz 

Adrian, Rotariu Nicoleta, Nacu Mihaela) 

H.C.L.nr.132 din 31.03.2022 privind aprobarea  concesionării   prin licitaţie publică a terenului în 

suprafață de 100 mp  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  în proprietatea 

municipiului Huşi , situat   pe strada  Jomir  nr.2.F. 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.133 din 31.03.2022 privind aprobarea închirierii   prin licitaţie publică a 16  loturi de teren  

aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate  în proprietatea municipiului Huşi ”. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru  

H.C.L.nr.134 din 31.03.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilelor  - terenuri cu nr.cadastral 

77416 în 3  loturi distincte,  cu nr.cadastral 79488 în 2 loturi distincte și cu nr.cadastral 78604 în 4 

loturi distincte   situate în Cartier Dric.2. 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.135 din 31.03.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri  cu nr.cadastral 

79472 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 77795  în 4 loturi distincte,  situate în Cartier Dric.3. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.136 din 31.03.2022 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului 

- garsonieră aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în strada 1 Decembrie nr.47, 

bl.Recon, et.3,ap.48, către actualul chiriaș, domnul Patraș Iulian. 

- a fost adoptată cu 17  voturi “pentru” 

H.C.L.nr.137 din 31.03.2022 privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere  al 

apartamentului situat în municipiul Huși , strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3,sc.A,parter, ap.1, județul Vaslui, 

de pe numele Alexa Eugen pe numele Alexa Lenuța. 

- a fost adoptată cu  17 voturi “pentru” 

H.C.L.nr.138 din 31.03.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT municipiul Huşi 

în calitate de lider parteneriat şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi în calitate de partener, în vederea 

încheierii contractului de finanţare pentru proiectul „Înfiinţarea clubului seniorilor din Huşi” cod 

SMIS153168 în cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi-CI/2021/9/9.1/OS9.1 „Axa prioritara 9-

Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban:Priorittea 

de invesitii 9.1-Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DRLC). 

- a fost adoptată cu 12  voturi “pentru”, 5 voturi”abținerere” (Popa Cătălina, Bobârnat Radu, Cocuz 

Adrian,Rotariu Nicoleta,Nacu Mihaela) 

H.C.L.nr.139 din 31.03.2022 privind aprobarea cuprinderii în buget a reducerii procentuale din sume 

solicitate la plată, stabilite în baza Notei de neconformitate nr.152727.1/20.01.2022 transmisă de  



 

 

 

Direcţia Generală Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei pentru proiectul „Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Huşi” cod SMIS 136737. 

- a fost adoptată cu 12  voturi “pentru”, 5 voturi”abținere” (Popa Cătălina, Bobârnat Radu, Cocuz 

Adrian,Rotariu Nicoleta,Nacu Mihaela) 

H.C.L.nr.140 din 31.03.2022 privind rectificarea bugetului local cu suma de 2715,61 mii lei 

reprezentând venituri proprii, subvenţii şi sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăților 

efectuate şi prefinanțări aferente cadrului fnanciar 2014-2020. 

- a fost adoptată cu 12  voturi “pentru”, 5 voturi”împotrivă” (Popa Cătălina, Bobârnat Radu, Cocuz 

Adrian,Rotariu Nicoleta,Nacu Mihaela) 

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. 
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