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    ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 
       735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str.1 Decembrie, nr. 9 

      tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 
     web : www.primariahusi.ro 

e-mail : primar@primariahusi.ro  
  

 

PROCES VERBAL 
           Încheiat  astăzi   28 decembrie  2022  în cadrul  ședinței   ordinare   a Consiliului Local al 
municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi nr.1057 din 
23.12.2022 
 
 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.1057 din 23.12.2022  a fost convocat  în  ședință  
ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de 28 decembrie  2022 , ora  14,00, la camera 
nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 
           La şedinţa participă : domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi , doamna jr.Monica 
Dumitrascu – secretarul general al municipiului Husi. 
            Ca invitaţi la şedinţa participă : ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica   , ing.Ailenei 
Marius – arhitect șef,  ec.Corozel Daniela – sef Serviciu ITL,  jr.Filote Irina – sef Birou APL, ec.Sirghe 
Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene , Micnea Mariana , ing.Damian Valerica - Birou 
Managementul Proiectelor Europene, d-na Blanariu Carmen  – consilier  Comp.Resurse Umane, ing.Mircea 
Claudiu – Directia Urbanism, d-l Sapca Paul – sef Serviciu Cimitire Husi, d-l Boeru Sergiu – consilier 
personal al primarului municipiului Husi, dr.Popa Bogdan-Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” 
Husi, d-l Cehan Mihai – dir.executiv Club Sportiv Municipal Husana Husi . 
         La ședință CL  Husi din data de 28 decembrie 2022   a participat  reprez. presa locală.  
         Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  23 decembrie 2022    
a Dispozitiei nr.1057 din 23.12.2022. 
          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu face prezența   constatând  că  sunt 
prezenţi la şedinţa un număr de  17 consilieri locali, din care:  1 consilier local  – domnul Romila Claudiu - 
este prezent folosind o platforma online de videconferinta, 2 consilieri  locali  lipsesc nemotivat  - Filip 
Cosmin Adrian, Rotariu Nicoleta.  Se constată că şedinţa este legal constituită.  
          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu : Pentru inceput  supun aprobarii : 
          1. Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  
data de  24 noiembrie    2022. 
        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt modificări sau 
completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Huși din  24 noiembrie  2022  ?  
         Doamna consilier Popa Catalina Eugenia : Da, la pag.nr.17 din acest proces verbal , eu am citit exact 
din releveul apartamentului  - era vorba de “18,3 mp la sufragerie”, si la “o baie de 4,2 mp”, nu de 2,2 mp. In 
procesul verbal era trecut la sufragerie 8,3 mp, iar la o baie 2,2 mp. Corect este “18,3 mp la sufragerie”, si 
la “o baie de 4,2 mp”. 
        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă mai sunt alte  modificări 
sau completări de adus? Atunci le supun la vot in forma in care v-au fost prezentate. 
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          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu  supune  la vot continutul procesului  
verbal încheiat  în cadrul  ședinței ordinare  a Consiliului Local al municipiului Huși , din  24 noiembrie  
2022, modificat cu obiectiunile formulate de doamna consilier Popa Catalina Eugenia. 
           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Procesul  verbal încheiat în 
cadrul ședinței  ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din   24 noiembrie  2022, modificat 
cu obiectiunile formulate de doamna consilier Popa Catalina Eugenia, a fost adoptat  cu 17 voturi 
pentru). 
 
            2.Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Huși din  data de  12 decembrie  2022. 
        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt modificări sau 
completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Huși din  12 decembrie   2022  ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  
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supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat  în cadrul  ședinței  extraordinare  a Consiliului Local al 
municipiului Huși , din 12 decembrie  2022. 
           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Procesul  verbal încheiat în 
cadrul ședinței  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din   12 decembrie  2022 a fost 
adoptat  cu  17 voturi pentru). 
 
          3.Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare, convocata de indata, a 
Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  21  decembrie  2022. 
        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt modificări sau 
completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul ședinței extraordinare ,convocata de 
indata, a Consiliului Local al municipiului Huși din  21 decembrie   2022  ? Nefiind nici un fel de obiectiuni 
sau completari,  supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat  în cadrul  ședinței  extraordinare 
,convocata de indata ,a Consiliului Local al municipiului Huși , din 21 decembrie  2022. 
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           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

         Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :  Procesul  verbal încheiat în cadrul 
ședinței  extraordinare , convocata de indata, a Consiliului Local al municipiului Huși din   21 
decembrie  2022 a fost adoptat  cu  17 voturi pentru). 
 
           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu: Avand in vedere ca este desemnat 
presedinte de sedinta pentru aceasta luna , doamna consilier Toma Catalina Tania  va rog sa preluati 
conducerea sedintei ! 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier  Toma Catalina Tania  :  Buna ziua! Avem inscrise pe 
ordinea de zi un număr de  31 de puncte ( 3 pv. sedinte CL Husi , 27 proiecte de hotarare, punctul Diverse).  
             Preşedintele de şedinţă, doamna   consilier  Toma Catalina Tania  :  Supun la vot ordinea de zi  . 
Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ?   
 
 
 



5 | P a g e  

 

           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  : Ordinea de zi  a fost aprobata 
cu 17  voturi pentru). 
 
  Ordinea de zi are urmatorul continut : 
 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din 
data de  24 noiembrie 2022. 

 
2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 

din data de  12 decembrie  2022. 
 

3. Adoptarea procesului-verbal al ședinței  extraordinare , convocată de îndată , a Consiliului 
Local al municipiului Huşi  din 21 decembrie 2022. 
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4. Proiect de hotărâre nr.458 din 22.12.2022 privind aprobarea incheierii protocolului de 
colaborare pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Soseaua de 
centura (VO) a municipiului Husi - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
5. Proiect de hotărâre nr.450 din 15.12.2022 privind  modificarea si completarea inventarului 

bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
6. Proiect de hotărâre nr.451 din 15.12.2022 privind aprobarea stabilirii sediului social al Clubului 

Sportiv Municipal Husana Husi in incinta Salii de Sport situata in Municipiul Husi, str.A.I.Cuza, 
nr.12, cam.7 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
7. Proiect de hotărâre nr.433 din 08.12.2022 privind aprobarea schimbării numelui titularului 

contractului de închiriere al imobilului  situat în municipiul Huși, Aleea M. Kogalniceanu, nr.2, 
bl.10, sc.B, et.4, ap.3, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.  

 
8. Proiect de hotărâre nr.434 din 08.12.2022  privind emiterea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Stefan cel 
Mare, nr.16, bl.L5, sc.A, et.3, ap.16, către actualul chiriaș, Hălăucă Daniel -  inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
9. Proiect de hotărâre nr.436 din 12.12.2022  privind aprobarea închirierii   prin licitaţie publică a 5 

loturi de teren  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate  în proprietatea 
municipiului Huşi -  inițiator primarul municipiului Huși. amânat de la discuții(vezi pag.nr.20 din 
pv) 

 
10. Proiect de hotărâre nr.437 din 13.12.2022  privind  prelungirea  duratei contractelor de 

închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe-  inițiator primarul municipiului Huși.  

 
11. Proiect de hotărâre nr.438 din 14.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile publice fara 
personalitate juridica, de subordonare locala, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului 
de baza minim brut pe tara garantat in plata -  inițiator primarul municipiului Huși. 

 
12. Proiect de hotărâre nr.439 din 14.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul 

din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului 
de baza minim brut pe tara garantat in plata-  inițiator primarul municipiului Huși. 

 
13. Proiect de hotărâre nr.440 din 14.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul 

din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de 
baza minim brut pe tara garantat in plata -  inițiator primarul municipiului Huși. 

 
14. Proiect de hotărâre nr.456 din 21.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul 

din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita 
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata -  inițiator primarul municipiului Huși. 

 
15. Proiect de hotărâre nr.457 din 21.12.2022 privind modificarea organigramei si a statului de 

functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi -  inițiator primarul 
municipiului Huși. 
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16. Proiect de hotărâre nr.435 din 12.12.2022 privind aprobarea contributiei proprii la cheltuielile 

totale ale proiectului cu finantare europeana nerambursabila  „Învăţăm prin joacă – activităţi 
educaţionale recreative pentru facilitarea procesului de învăţare al copiilor”  depus  în cadrul  
POCU 2014-2020, cod MYSMIS 154092. , la realizarea caruia participa in calitate de 
membru/Partener 3  Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” din Huşi  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
17. Proiect de hotărâre nr.442 din 15.12.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare Cladire 
Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, 
în vederea implementarii proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru 
Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, ca urmare a cresterii preturilor -  inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
18. Proiect de hotărâre nr.443 din 15.12.2022  privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului 

“Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” 
cod SMIS 142240, urmare a actualizarii indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnic-  
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
19. Proiect de hotărâre nr.444 din 15.12.2022  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-

economici la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
infrastructura” din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin 
realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii 
publice urbane”SMIS 125731 -  inițiator primarul municipiului Huși. 

 
20. Proiect de hotărâre nr.445 din 15.12.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie „Rest de executat-
Construire Gradinita nr.8 din Husi” din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din 
municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si 
modernizare spatii publice urbane”SMIS 125731-  inițiator primarul municipiului Huși. 

 
21. Proiect de hotărâre nr.446 din 15.12.2022  privind aprobarea bugetului actualizat al 

proiectului„Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura 
educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” SMIS 125731, 
urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
22. Proiect de hotărâre nr.447 din 15.12.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Dezvoltarea 
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala 
Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1”, în vederea implementarii proiectului 
“Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – 
reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389-  
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
23. Proiect de hotărâre nr.448 din 15.12.2022  privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului 

“Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – 
reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389, 
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urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
24. Proiect de hotarare nr.459 din 23.12.2022  privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru 

anul  2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 
 

25. Proiect de hotarare nr.460 din 23.12.2022  privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru 
patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2023  pentru inchirierea terenurilor si  spatiilor  
din domeniul public si privat al Municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși. 
 

26. Proiect de hotarare nr.461 din 23.12.2022  aprobarea cuantumului taxei  speciale de 
salubrizare  ce  se va  utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2023  în  
cazul   persoanelor fizice -utilizatori casnici- inițiator primarul municipiului Huși. 
 

27. Proiect de hotarare nr.462 din 23.12.2022  privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor 
ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2023 - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
28.  Proiect de hotarare nr.463 din 23.12.2022  privind aprobarea  nivelului  taxei de concesionare  

ce se va utiliza in anul fiscal 2023 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 
31.12.2003 s-a datorat taxa teren - - inițiator primarul municipiului Huși. 
 

29.  Proiect de hotarare nr.464 din 23.12.2022  privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce 
se vor utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2023- inițiator primarul 
municipiului Huși. 
 

30. Proiect de hotarare nr.465 din 23.12.2022  privind aprobarea cuantumului taxei concesionare 
loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele  
aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2023 - inițiator primarul 
municipiului Huși. 
 

31. Diverse. 
 Domnul ec.Mihai Gheorghe - evaluator autorizat : Scrisoare deschisă către consilieri, 

inregistrată la Primăria municipiului Huși la nr. 39371 din 06.12.2022, ref. la criticile 
virulente și nefondate ale consilierilor locali cu privire la evaluarea locuințelor  
( apartamente) , în vederea cumpărării de către chiriași . 

         
 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din 
data de  24 noiembrie 2022. 

          *A fost adoptat cu  17 voturi pentru), modificat  cu obiectiunile formulate de doamna consilier 
Popa Catalina Eugenia. 
 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 
din data de  12 decembrie  2022. 

               *A fost adoptat cu  17 voturi pentru). 
 

3. Adoptarea procesului-verbal al ședinței  extraordinare , convocată de îndată , a Consiliului 
Local al municipiului Huşi  din 21 decembrie 2022. 

              *A fost adoptat cu  17 voturi pentru). 
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4. Proiect de hotărâre nr.458 din 22.12.2022 privind aprobarea incheierii protocolului de 

colaborare pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Soseaua 
de centura (VO) a municipiului Husi - inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania solicită comisiilor de 
specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
          Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. Exista avize favorabile la toate proiectele de hotarare din partea acestei comisii de 
specialitate. 
           Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize favorabile la toate proiectele de 
hotarare din partea acestei comisii de specialitate. 
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize 
favorabile la toate proiectele de hotarare din partea acestei comisii de specialitate. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia    

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 
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17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 17 voturi  pentru). 

 
5. Proiect de hotărâre nr.450 din 15.12.2022 privind  modificarea si completarea inventarului 

bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare: 

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
– avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.  

              Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 
mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize favorabile la toate proiectele 
de hotarare din partea acestei comisii de specialitate. 
              Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Da, va rog, domnule consilier Cocuz! 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : Da, doar “niste corecturi”, la pag.nr.9 si la pag.24 , la punctul nr.5 
de pe ordinea de zi, s-a trecut dintr-o eroare lotul nr.2 cu 308 mp si se continua cu 300 , el de fapt are 300 
mp , este undeva trecut 308 mp. Este o eroare materiala. La punctul nr.5, pag.nr.9, nu scuze, pag.nr.24. 
              Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan ciupilan : In Proiectul de hotarare trecut este corect, in 
referatul de aprobare probabil este  gresit, poate fi corectat. 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : Da, se poate corecta, este o eroare materiala. 
              Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 
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10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 17 voturi  pentru). 

 
6. Proiect de hotărâre nr.451 din 15.12.2022 privind aprobarea stabilirii sediului social al 

Clubului Sportiv Municipal Husana Husi in incinta Salii de Sport situata in Municipiul Husi, 
str.A.I.Cuza, nr.12, cam.7 - inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

             Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 
muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize 
favorabile la toate proiectele de hotarare din partea acestei comisii de specialitate. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Da, va rog, domnule consilier Bobârnat Radu! 
                Domnul consilier Bobârnat Radu:  „Eu nu am o observatie anume de facut la proiect pentru ca aici 
doar se schimba sediul, dar vroiam sa intreb pe cineva din Executiv, care mai  este situatia acestui club 
sportiv pentru ca noi l-am infiintat din punct de vedere juridic, de mai bine de jumatate de an, nu va uitati 
asa urât domnule primar! 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ma uitam si eu, de ce , v-am speriat cumva ? 
Daca nu mai uitam spre dvs. inseamna ca nu va ascult, dar eu va ascult ! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  „Da, dar „fara sa ma mancati” asa! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “Dar nu mananc pe nimeni, poate aveti 
impresia ca PSD-ul mananca, dar eu nu mananc pe nimeni!” 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  „Doar atat vroiam sa intreb, daca putem afla ceva informatii 
despre activitatea acestui club pentru ca s-au cheltuit ceva bani , la un momnent dat o sa solicit, o sa 
doresc un raport  cu situatia acestui club, sa vedem  ce a facut, ce progrese? Nu vreau sa ne trezim cu o 
„gaura neagra” care sa manance bani din bugetul local.” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “Nu cred ca va fi o “gaura neagra”, nu pot sa 
va spun acum exact ce sume de bani s-au cheltuit, dar poate sa mi le aduca…..” 
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          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Pot sa vi le aduc in 2 secunde! 
Cheltuielile la data de 10.08.2022 de la salariatii transferati de la Sala de Sport ……. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :De la Primarie – Sala de Sport. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica :Da, de la Primarie – Sala de 
Sport, sunt incheiate contractele de utilitati incepand cu luna septembrie, o cifra pot sa va dau. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :In rest sunt ok. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:  Ca activitate, ce au facut? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu am Raportul de activitate la mine, o sa 
mi-l aduca pana la sfarsitul, cand este urmatoarea sedinta, o sa cer ca directorul si Consiliul de 
Administratie sa-mi prezinte Raportul de activitate , nu am stat sa verific efectiv cate intruniri au avut , ce 
activitati au desfasurat ,  chiar nu am avut timp sa stau pentru asta. Exista un Consiliu de Administratie, 
chiar de aici din Consiliul Local sunt cativa in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv, da, domnul 
consilier Țocu Cătălin este in CA, si dumnealui va poate da mai multe informatii! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Cateva lucruri despre..... 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Daca imi permiteti !? Este greu sa va raspund, lucruri despre 
activitatea Consiliului de Administratie pentru ca ea nu a existat, din nefericire. Am toata simpatia fata  de 
domnul Mihai Cehan , presedinte, director al Clubului Sportiv Municipal , alta data ma mandream ca si eu 
am avut initiativa  de a infiinta acest Club Sportiv Municipal, dar acum imi repugna pana si gandul ca am 
facut-o, lucrurile nu functioneaza, din nefericire. Da, asa este, lucrurile nu functioneaza, am inteles ca foarte 
de curand va fi un concurs pentru ocuparea  ….. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Postului  de director, da. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin:….postului de director, da, de cate ori am cerut, si am facut asta 
frecvent, domnului Cehan, informari sau  mi-am exprimat dorinta de a convoca , i-am solicitat sa convoace 
Consiliul director, nu a facut-o niciodata.Am auzit si eu, pe surse, cum se spune ca, a fost la un moment dat 
o discutie cu un club de la Botosani, ca ar vrea sa-si desfasoare activitatea la noi, contracost, adica sa 
plateasca ei, am auzit ca se vor infiinta sectii sportive, nu s-a infiintat nimic, nici o sectie sportiva, am facut 
niste propuneri …. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Haideti sa ne oprim un pic , domnule 
consilier Țocu! Ca sa se poata infiinta niste sectii sportive , trebuie totusi un buget, exista o solicitare de 
buget care se afla la Directia economica, sa vedem cum il prindem in buget pentru anul viitor.In ceea ce 
priveste clubul de la Botosani, nu cred ca a solicitat contracost sa desfasoare activitate la noi,din contra, a 
solicitat sa platim, inafara ca sa le punem la dispozitie baza sportiva , este o discutie care a ajuns la mine si 
am spus ca din punctul meu de vedere nu este benefica . 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Am inteles ca ati recomandat sa fie discutata aceasta solicitare in 
consiliul director al clubului sportiv . 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu am propus niste modificari la ceea ce 
propusese SC Dante , daca vreti sa stiti, a venit domnul acela , impreuna cu domnul Iacob au venit la 
mine,si am spus ca eu nu-mi permit sa tin cazare la oamenii aia, nu am consitii, iar daca isi gasesc niste 
conditii rezonabile , si ca sa avem o activitate sportiva  rezonabila, ceea ce-si doreste lumea , cati isi 
doresc, sa avem Divizia C, “Clubul Dante”  daca vrea sa vina sa joace la Husi , noi le punem la dispozitie 
baza sportiva  dar restul cheltuielilor sa le suporte ei. Nu aveam cum sa fac altfel. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Ideea principala  este  ca, din nefericire, lucrurile  nu functioneaza 
bine , nu functioneaza normal, ne lovim de  tot felul de problem, vreau sa stiti ca eu personal, de exemplu, 
am vrut sa ma implic, am vrut sa ajut, dar nu stiu din ce motive  domnul Cehan nu raspunde la telefon, 
domnul Cehan imi spune ca are probleme  si nu poate sa vorbeasca de cate ori ma intalnesc cu el, s.a.m.d. 
Lucrurile trebuiesc controlate si trebuiesc puse in functiune, daca nu o facem, iata au trecut 6 luni de zile si 
nu …., am aflat si eu ca exista  acolo un director de marketing , care ia cam 3-4000 lei salar , dar ce face 
acel om? Asa s-a prezentat , este vorba de cineva Palie Ionut . 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : In organigrama nu avem aprobata functia de  
director de marketing. Cred ca este vorba de persoana care trebuia sa se ocupe de resursele umane. Asta 
este parerea mea, asta am avut in organigrama. 
          Domnul consilier Țocu Cătălin: Astea sunt lucruri pe care ar trebui  sa le stim. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Membrii Consiliului de Administratie ar trebui 
sa-si intre in atributii  acolo, nu ?  Daca domnul director nu ne convoaca, haideti sa discutam noi! 
          Domnul consilier Țocu Cătălin: Eu discut, am discutat cu domnul Iacob, colegul meu, am discutat cu 
domnul Focia, ne intalnim zilnic , ei va pot confirma aceste lucruri.  
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Faceti un raport in care spuneti ca nu ati fost 
convocat …. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin : Da, dar lucrurile nu functioneaza, lucrurile trebuie puse in functiune 
de aici inainte. Trebuie sa functioneze!  
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Din punctul meu de vedere ar trebui sa 
avem o discutie separata , astazi chiar nu vreau sa o dezbatem in amanunt, daca vreti putem face dupa 
Anul Nou o discutie , cu privire la  ceea ce se intampla ca activitate sportiva  pe Stadion, si atunci o sa 
vedeti ca multe lucruri nu merg si din alte motive , nu numai din cauza lui. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin : Dar nu vreau sa spun ca lucririle nu merg din cauza, sau datorita lui 
Mihai Cehan, nu functioneaza , asta este situatia! 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : El a solicitat un buget, eu nu-i  tin partea lui 
Mihai Cehan, a solicitat un buget pentru infiintarea acelor sectii sportive , pentru acele activitati ii trebuiesc 
niste instructori care ar trebuie sa-I plateasca incepand cu anul 2023. Deocamdata, stiu ca  desfasurati 
activitatea toate cluburile de fotbal , de juniori, etc…,merge cu titlul gratuit acolo in continuare…. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin : Nu merge cu titlul gratuit , la sala trebuie sa platim. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : La sala,  dar vorbeam de Stadion , ati mers 
cu titlu gratuit  in continuare , sunteti mai multi acolo care desfasurati activitate, iar eu,discutia  pe care am 
avut-o cu Mihai Cehan, sa vada cum face “acele sectii de fotbal” , sa vada ce poate el sa organizeze , 
pregatire, antrenamente, formari de echipe locale alcatuite din tinerii nostri astfel incat , iar cluburile private 
isi desfasoara activitatea dupa regimul privat, da? El mi-a solicitat un buget, il avem la Directia economica, 
o sa venim in sedinta anul viitor, la aprobarea bugetului pe 2023, eventual inainte, sa avem un punct de 
vedere la intocmirea bugetului pe 2023.   
             Domnul consilier Țocu Cătălin : Daca tot  am facut lucrul acesta, sa discutam mai des si tot in 
formula potrivita, asta inseamna un consiliu de administratie. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnul consilier Țocu , eu va inteleg 
amaraciunea dvs., va inteleg necazul dvs., inteleg toate lucrurile acestea , dar in momentul in care 
dumnealui a vrut sa puna “piciorul in prag”  acolo, s-a lovit de alte probleme pe care le stiti foarte bine, dvs., 
Pajura, etc… 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   Un membru al Consiliului de Administratie spune ca acolo 
lucrurile nu functioneaza ,dupa 6 luni de zile! Ce facem, luam masuri sa functioneze sau desfiintam? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Cu ce sa functioneze, daca pana acum nu a 
avut “cifra in buget” , nu a avut decat salariatii care i-a avut si inainte la Stadion. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Trebuiau sa se intalneasca, sa faca un plan de masuri, sa se 
apuce de treaba! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Exixsta facut un Plan de masuri, atata timp 
cat a solicitat un buget , are si un Plan de masuri pe care va trebui sa-l supunem dezbaterii dvs.anul viitor 
cand vom intocmi bugetul. Nu avea nici o logica ca astazi, in sedinta de astazi, sa vin cu un  Plan de masuri 
privind activitatea Clubului Sportiv. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia  : Cu salariile acelea ce au facut pana acum? 
            Domnul consilier Iacob Ioan : Intretin baza sportiva. 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Ce au facut si pana acuma! 
            Domnul consilier Iacob Ioan : Baza sportiva  trebuie ingrijita. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin : Exista si persoane care se ocupa de administrarea bazei sportive, 
dar nici acolo lucrurile nu sunt in regula, si acolo trebuie puse lucrurile in regula, dar aici este vorba de 
persoanele din conducere care i-au niste bani, da? L-am intrebat pe Mihai Cehan  care este atributul lui ? 
Ce face zilnic, care este activitatea  zilnica? Ei se supara degeaba, mesajul este – dar ce treaba ai tu? Cum 
ce treaba am eu? Sunt membru in Consiliul director al Clubului Sportiv Municipal , vreau sa-mi fac treaba 
cum trebuie! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am o rugaminte la tine, discutam in luna 
ianuarie 2023 impreuna cu domnul Cehan, dar acum iti pun o intrebare , ai venit sa-mi spui de asa ceva 
mie? Atat! Atat! Haideti sa discutam proiectul de pe ordinea de zi ! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, dar eram si noi interesati! O sa vorbeasca si cu dvs, dar eram 
si noi interesati de acesta problema! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da, in sedinta viitoare, sa fie si domnul 
Cehan de față, ok? 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Tu(domnul consilier Țocu) ridici in sedinta 
aceste probleme, nu te contrazic, nu zic ca nu sunt reale, dar eu stiu doar informatiile pe care le am la mine. 
              Domnul consilier Țocu Cătălin :Bun, sunt de acord sa discutam si in particular, dar sa vina si 
domnul Cehan . 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nu, dar discutam de față cu toata lumea, cu 
tot ce este, cu plan de activitate, cu tot. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin :Intr-adevar , atunci cand vine un cunoscator, am fost intrebat daca 
Mihai Cehan sa preia aceasta functie interimara?!Si am zis ca da, cunoscand ca este vine din “fenomenul 
sportiv”, dar probabil nu este de ajuns, nu este de ajuns, partea care tine de comunicare, partea care tine 
de marketing, sunt zero. Din nefericire. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu:Ca forma a hotararii , credeti ca este corect „stabilirii sediului” sau 
„schimbarea sediului” ? 
              Domnul consilier Țocu Cătălin : Schimbarea sediului , este forma corecta. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Era corect “schimbarea”. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Era „stabilirea”. 
              Domnul consilier Țocu Cătălin : Si aici mai este un lucru care ma deranjeaza, mai este un proiect 
de hotarare astazi, aceste lucruri trebuiau discutate in Consiliul director, nu au fost discutate , schimbam 
sediul, asta este o chestiune care tine de Consiliul director al clubului sportiv, nu al presedintelui clubului. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca va mai aduceti aminte, atunci cand s-a 
infiintat clubul sportiv  municipal,sediul era intr-un birou de la Urbanism, camera nr.31. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Acolo a fost stabilit sediul , acuma se schimba sediul. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am spus ca era  corect  “schimbarea”. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu:Da, corect este schimbarea sediului, nu stabilirea sediului. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Da, am afirmat asta si eu. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Corect este aprobarea „schimbarii” sediului social al Clublului 
sportiv. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu putea sa-si desfasoare activitatea  intr-un  
birou de la Urbanism, si asa  sunt 4 acolo, acum sunt numai 2. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Atunci a fost nevoie de  un sediu . 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da, era nevoie de un sediu atunci cand s-a 
infiintat Clubul Sportiv. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, atunci s-a stabilit , acum se schimba sediul. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Mai sunt discutii ?  
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu este nimic in plus , este numai salariul de 
director, atat! 
           Domnul consilier Țocu Cătălin : Da, dar acolo mai este o persoana despre care am spus ca…. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca stau si ma gandesc bine , probabil a 
trebuit sa o angajeze conform organigramei pe care am aprobat-o cu totii. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin : Asta nu este o discutie politica, domnule primar! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu este o discutie politica, domnule consilier 
Țocu! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:Aici discutam despre administrativ, deocamdata! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Daca vreti sa dezbatem, haideti sa vedem 
ce am facut, ne aduce toate documentele , la mine au ajuns niste documente prin care efectiv solicita niste 
bani pentru tot ceea ce vroia sa faca, pentru asta trebuie sa ai si un suport financiar, dupa care, o sa i  le 
aprobam sau nu!? Nu putem sa lasam Stadionul acela la mana oricui, sa se duca acolo cine vrea, si sa  nu 
faca nimica! Am bagat destui bani in acel Stadion , sa le spunem lucrurilor pe nume, cum ne-am descurcat , 
cu toate eforturile care le-am facut si toate “artificiile” de a obtine niste lucruri mai ieftine, niste investitii care 
sa acopere, dar care in acelasi timp sa schimbe si fața Stadionului , dar nu putem sa lasam in continuare  
ca toata “lumea privata” sa-si desfasoare activitatea acolo.” 
         Domnul consilier Țocu Cătălin : Si lucrurile de degradeaza acolo, din nefericire. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Din nefericire, vin aceleasi cluburi, care ati 
lucrat 2 ani de zile acolo, sunteti in continuare.Deci, din nefericire! Dar daca vrem sa discutam acest subiect 
in consiliul local, sa vedem si activitatea “Pajura”, “Viacons”, sau care mai sunteti, in ce mod lucram acolo?! 
In virtutea inertiei, ok,lucram cu copii , sunt copiii nostri, sunt de acord, de asta am infiintat clubul sportiv, 
sa-i  preia clubul sportiv, sa avem cadrul legal si absolut tot, sa subventionam aceste activitati”. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Daca nu mai sunt discutii la acest 
proiect de hotarare , supun   la vot proiectul de hotarare  modificat  cu propunerea formulata de domnul 
consilier Bobârnat Radu -  in loc de stabilirii  sediului se va scrie “schimbarii” sediului . Cine este  pentru),  
împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 



16 | P a g e  

 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  modificata a 

fost adoptată cu 17 voturi  pentru). 

 
7. Proiect de hotărâre nr.433 din 08.12.2022 privind aprobarea schimbării numelui titularului 

contractului de închiriere al imobilului  situat în municipiul Huși, Aleea M. Kogalniceanu, nr.2, 
bl.10, sc.B, et.4, ap.3, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.  

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Da, va rog, domnule consilier Bobârnat! 
              Domnul   consilier  Bobârnat Radu: Aici am sa cer eu o lamurire pentru ca nu m-am lamurit in 
Comisia juridica, vad ca este vorba despre o persoana care este nascuta prin Botosani, casatorita la 
Dorohoi, cu un sot de prin Caras-Severin , locuieste in Husi sau nu ? Nu am vazut cartea de identitate a 
acestei persoane, este totusi o „locuinta sociala”! O chirie de 57 de lei/luna. Cartea de identitate nu este 
acolo(la materialul de sedinta), are domiciliul in municipiul Husi ? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cine a  intocmit acest material? 
            Domnul  Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi: Cei de la Urbanism. 
            Domnul  ing.Mircea Claudiu – consilier Directia Urbanism: Da, asa este, cartea de identitate nu se 
afla la materialul de sedinta, nu am pus-o, persoana respectiva  are contract cu Primaria Husi….. 
           Domnul   consilier  Bobârnat Radu: Dvs. nu ati vazut ca s-a casatorit in anul 2019 la Botosani? 
           Domnul  ing.Mircea Claudiu – consilier Directia Urbanism: Am vazut. 
           Domnul   consilier  Bobârnat Radu: A venit cu tot cu sot aici sau s-a dus ea  la Botosani ? 
           Domnul  ing.Mircea Claudiu – consilier Directia Urbanism: Stau si aici, stau si la Botosani . 
          Domnul   consilier  Bobârnat Radu: Daca nu avem cartea de identitate a persoanei, nu avem de unde 
sti daca are domiciliul pe Husi sau nu!? Sotul este din Caras-Severin, s-au casatorit in Botosani, in 2019, la 
Dorohoi. 
           Domnul  ing.Mircea Claudiu – consilier Directia Urbanism: Stiam. 
           Domnul   consilier  Bobârnat Radu: Facem „protectie sociala” pentru persoane din alte judete? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu am zis ca facem protectie sociala , este un 
contract din anul 2009 ,parca, doamna locuieste in acel apartament, nu am stat sa verific daca are buletinul 
sau nu are buletinul, s-a maritat, daca tot  spuneti dvs. ca sotul este din Caras-Severin , ea este din 
Botosani, au facut cununia civila la Botosani …. 
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             Domnul   consilier  Bobârnat Radu:La Dorohoi. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dorohoi face parte din judetul Botosani, da? 
             Domnul  consilier  Bobârnat Radu:Da, din judetul Botosani. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Am poate o mie de cazuri care se 
casatoresc , nici unul nu este din Husi, se casatoresc poate la Cretesti sau in alta parte, eu nu pot sa 
contest  unde au facut casatoria. 
             Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Era bine sa fie si buletinul. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Era bine, l-am intrebat si eu pe cel de la 
Urbanism daca il are sau nu, probabil  a mers in virtutea ca acel contract este din 2006 sau din…. 
            Domnul consilier Matei Ionel: Este din anul 2005. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: ….din anul 2005, s-au prelungit, s-a verificat 
daca sta acolo. 
            Domnul  consilier  Bobârnat Radu:Daca s-au casatorit la Dorohoi, au avut ei motive sa se 
casatoreasca acolo. 
           Domnul consilier Focia Alexandru : Poate era sotul de acolo. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier , va dau un exemplu, sotia 
mea este din Varatec, s-a casatorit la Husi . 
            Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Nu, dar nu-mi permit sa zic de dvs. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu v-am dat un exemplu. Ne-am casatorit la 
Husi, dar se putea foarte bine ca astazi sa locuim in Iasi sau in alta parte. Sunt multi care nu sunt din Husi 
si care au locuinte in Husi, stiu mai bine ca dvs. aceste lucruri. 
           Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Eu zic ca trebuie verificate mai bine lucrurile acestea pentru ca 
sunt oameni in Husi care au mare nevoie de locuinte . 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Poate stiu mai bine ca dvs. cati oameni au 
nevoie de locuinte in Husi. 
            Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Este normal sa stiti, sunteti primar! Sunteti primar, aveti audiente, 
cetatenii vin sa solicite locuinte. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am informatia direct. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania : Daca nu mai sunt alte discutii,  
supun   la vot proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 
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11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 17 voturi  pentru). 

 
8. Proiect de hotărâre nr.434 din 08.12.2022  privind emiterea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 
Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.A, et.3, ap.16, către actualul chiriaș, Hălăucă Daniel -  inițiator 
primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

•  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 
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8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 17 voturi  pentru). 

 
9. Proiect de hotărâre nr.436 din 12.12.2022  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 

5 loturi de teren  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate  în proprietatea 
municipiului Huşi -  inițiator primarul municipiului Huși. – amanat de la discutii  

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Aici , va solicit sa faceti propuneri 
pentru Comisia de licitatie. Avem propuneri pentru Comisie, va rog?! 
         Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Propun pe doamna consilier 
Patrascu Luiza. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu v-as propune altceva,  am vazut materialul 
astazi, deja  mi s-a  atras atentia despre o alta  greseala,initial  am fost de acord cu materialul , dar din 
punctul meu de vedere, tinand cont de lipsa locurilor de parcare,  avand ca este vorba de 5 locuri pentru 
garaje, cred ca ar trebui sa mai avem un aviz de la Comisia de Urbanism, si as propune “retragerea” 
 ( amanarea) proiectului de hotarare, astfel in cat sa verificam daca acele locuri au efectiv destinatia de 
garaj. Daca mergem pe Aleea Stadion sau in alte zone o sa vedem ca garajele nu sunt  garaje, au cu totul 
alta destinatie, iar masinile ocupa domeniul public, sunt parcate pe domeniul public. Asta era propunerea 
mea. In momentul in care vine cineva si solicita prelungirea contractului pentru  garaj , sa vedem cate 
beciuri avem, bucatarii si alte magazii, destinatia de garaj nu este, masinile stau tot in fata blocului, pe 
trotuar eventual, suntm intr-un deficit de locuri de parcare pe zona de blocuri in primul rand, pentru ca asa 
au fost construite. Asta era ideea, sa cerem un aviz in plus, o activitate in plus a Biroului Urbanism, eu am 
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vorbit domineata cu dvs. domnule Mircea, sa se mearga efectiv in teren  , sa vedem locul, sa deschida, sa 
vedem daca este garaj sau altceva, bucatarie, salon, s.am.d. 
           Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Da, in aceste conditii puteti sa-l „retrageti” de la discutii. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da, nu am apucat sa-l retrag de la inceput, mi 
s-a atras atentia si despre o cifra gresita, in aceste conditii , asta este parerea mea, eu cred ca sunteti in 
asentimentul meu , trebuie sa verificam daca acele garaje sunt garaje si nu altceva. Trebuie sa gasim o 
solutie pentru locuri de parcare, vedeti cum stau masinile parcate pe domeniul public, garajele sunt 
transformate in  bucatarii,magazii, saloane. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot “amânarea” 
proiectului  de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul 
exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Propunerea de 

amânare,formulată de primarul municipiului Huși, a fost aprobata cu 17  voturi  pentru). 
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10. Proiect de hotărâre nr.437 din 13.12.2022  privind  prelungirea  duratei contractelor de 
închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe-  inițiator primarul municipiului Huși.  

       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna presedinte , daca imi permiteti ?! 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Da, va rog,domnule primar! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cum v-am spus si mai devreme, o cifra 
gresita, in loc de 4854,40 cum este corect ,  s-a preluat gresit 4857,40, in loc de 179,63,  la calcule, corect 
este  179,74 , in loc de 132,75 , corect este132,83. Aceste modificari sunt la calculul chiriei  , s-a preluat 
gresit. 
          Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Da. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Mai sunt alte discutii? 
          Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Intr-adevar, este vorba de prelungirea contractelor ANL, se face in 
fiecare an.... 
          Secretarul general al Municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu : S-a modificat legislatia, se prelungeste  
cu 5 ani. 
           Domnul  consilier  Bobârnat Radu:Da, cu 5 ani, si anul trecut am aprobat, anul acesta se face pentru 
urmatorii 5 ani. Ideea este urmatoarea, in legatura cu aceste locuinte ANL, exista vreo verificare,vreo 
situatie a persoanelor care locuiesc efectiv acolo,si a celor care-si subinchiriaza apartamentele? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Din verificarile noastre, impreuna cu Politia 
Locala Husi, am cerut ajutorul si celor de la , “sectoristii” , s-au cum se mai numesc acuma, de la Ordine 
Publica, in momentul cand ajungem la apartament, daca nu ne raspunde, nu stim, iar atunci cand am gasit 
o persoana in acel apartament , ni s-a spus ca a venit sa ude florile, chiriasul este plecat inafara , este 
plecat sa lucreze. Nu am alta posibilitate, numai atunci cand aflam direct ca sunt “inchiriate” . Am auzit de  
apartamente ca fiind “subinchiriate”, am mers acolo , nu am gasit pe altcineva care locuieste, dar nici  nu 
pot sa stau de dimineata pana seara sa verific. 
          Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Era inchis. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da, era inchis, dar atata timp cand stim care 
este criza locurilor de munca, atata timp cat chiria si-a plateste, atata timp cat nu pot sa-I cer daca are locul 
de munca la Husi, poate maine lucreaza in alta parte, la Crasna, s.a.m.d. 
           Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Cred ca ar exista o solutie, eu va sugerez, dvs. sunteti cel care 
decideti. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sa continuam in continuare , sa verificam 
criteriile de atribuire care au fost date, ca lucreaza pe o distanta de  “plus-minus” 45 de km, nu stiu exact. 
           Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Cred ca ar trebui sa le solicitati chiriasilor sa dea o declaratie pe 
propria raspundere ca locuiesc acolo..... 
           Doamna consilier Patrascu Luiza : Este la dosarul locuintei. 
           Secretarul general al Municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu : Declaratia se da la  Notar. 
         Domnul  consilier  Bobârnat Radu:...sub sanctiunea legii penale privind declaratiile mincinoase. 
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         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Declaratia o da la Notar, doar nu mi-a da mie! 
         Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Si atunci , domnule primar, in conditiile in care declaratia este 
mincinoasa, nu dvs. trebuie sa faceti, dvs. trebuie sa sesizati Politia. 
         Domnul consilier Matei Ionel: In momentul intrarii in posesie al apartamentului , el poate sa-si 
schimbe si domiciliul. 
          Domnul  consilier  Bobârnat Radu:Odata cu prelungirea contractelor, cum este aici, trebuie sa 
reinnoiasca declaratia. 
           Domnul consilier Matei Ionel: Nu se specifica nicaieri acest lucru. 
           Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Acolo unde exista suspiciuni , faceti sesizare la Politie. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am avut pana acum vreo 3 sesizari, am 
verificat, si am gasit “proprietari”. Vine unul si-mi spune, nu vreti sa-mi dati apartament , dar “domnul 
Bobârnat” , scuza-mi expresia, are inchiriat unul lui Catalin Puiu. 
           Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Lui „Ciupilan” . 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sau lui “Ciupilan”, dar ma duc acolo si-l 
gasesc pe “Bobârnat”. Ce pot sa fac? Ce sa zic, bai Bobârnat” locuiesti aici, bai “Ciupilan” tu stai aici? 
          Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Da. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu pot. 
          Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Dvs. nu puteti, dar Politia poate! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Atata timp cat eu gasesc proprietarul acolo, 
ce sa mai sesizez Politia!? 
          Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Dar acolo unde nu va deschide usa, Politia poate interveni. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar nici Politia nu poate sa sparga usa. 
          Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Politia are alte parghii, are alte parghii! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, nu, atata timp cat are un contract cu mine, 
atata timp cat si-l onoreaza, isi plateste darile catre stat, asta pe mine ma intereseaza, nu cred ca pot sa ma 
duc sa-i sparg usa!?  
            Domnul  consilier  Bobârnat Radu: In contract scrie ca trebuie sa locuiasca efectiv ecolo, el, nu altii. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Dar nu am spus ca locuieste altcineva.Atata 
timp cat usa este inchisa,  nu am de unde sti daca acolo locuieste altcineva decat chiriasul . 
            Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Dvs. nu, dar Politia poate sa faca verificari. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Nu am relatii la Politie ca sa le cer sa faca 
asta, cer altii si ei fac.” Haideti sa continuam! 
            Domnul  consilier  Bobârnat Radu: Se fac sesizari, domnule primar! 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Mai sunt discutii poe marginea 
acestui proiect de hotarare? , Daca nu, supun   la vot proiectul de hotarare  modificat cu propunerile 
formulate de domnul primar. Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 
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7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  modificata a 

fost adoptată cu 17 voturi  pentru). 

 
11. Proiect de hotărâre nr.438 din 14.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din 
serviciile publice fara personalitate juridica, de subordonare locala, ale caror salarii de baza 
sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata -  inițiator primarul 
municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.  

              Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Da, va rog, doamna consilier Popa! 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:, Da, cred ca trebuie facuta o corectie, in referatul de 
aprobare , se mentine nivelul aferent lunii decembrie 2023, corect este nivelul lunii decembrie 2022. Este 
vorba de prima pagina din text , si la urmatoarele este aceeasi problema. 
             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Da, este vorba doar de referatele 
de aprobare, dar o corectie pe care as vrea sa o sesizez este la proiectul de hotarare  pct.nr.13  – ref.la 
stabilirea salariilor de baza pentru personalul de la Politia Locala , unde dintr-o eroare a ramas 2550 lei, 
corect este 3000 lei, trebuie modificat la Art.1 din proiectul de hotarare. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Daca nu mai sunt alte discutii , 
supun   la vot proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
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           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru).Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul, 

nu se afla in sala de sedinta. 

 
12. Proiect de hotărâre nr.439 din 14.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru 

personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii de baza sunt sub 
limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata-  inițiator primarul municipiului 
Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:   

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.  



25 | P a g e  

 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 15  voturi  pentru).Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan  si domnul consilier 

Tocu Catalin nu si-au exprimat votul, nu se aflau  in sala de sedinta. 

 
13. Proiect de hotărâre nr.440 din 14.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru 

personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub 
limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata -  inițiator primarul municipiului 
Huși. 

      Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    
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• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Da, aici este vorba de modificarea Art.1 , corect 3000 lei, in loc de 2550 lei, lucru sesizat de 
doamna secretar general, la discutiile de la pct.nr.11. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare   cu modificarea Art.1 – corect  este 3000 lei.  Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul 
exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  modificata   a 

fost adoptată cu 15  voturi  pentru).Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan  si domnul 

consilier Tocu Catalin nu si-au exprimat votul, nu se aflau  in sala de sedinta. 
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14. Proiect de hotărâre nr.456 din 21.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru 

personalul din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, ale caror salarii de baza sunt 
sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata -  inițiator primarul 
municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 



28 | P a g e  

 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 15  voturi  pentru).Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan  si domnul consilier 

Tocu Catalin nu si-au exprimat votul, nu se aflau  in sala de sedinta. 

 
15. Proiect de hotărâre nr.457 din 21.12.2022 privind modificarea organigramei si a statului de 

functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi -  inițiator 
primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca vrea domnul director de la Spital, sa ne prezinte acest 
proiect de hotarare!? 
            Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Buna ziua! 
Raspund oricaror intrebari ce-mi vor fi adresate. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Sa ne prezentati un pic proiectul de hotarare, va rog! 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: “Nu pot sa va 
prezint proiectul de hotarare pentru ca nu eu l-am conceput. Proiectul conceput si supus atentiei dvs.este in 
baza unei solicitari a Spitalului. O parte cuprinde necesitatea modificarii statului de functii , si-l supunem 
atentiei dvs.,in conditiile pomovarii prin efectul legii a unor categorii de personal. Alta sectiune vizeaza 
modificarea unor posturi,  prin necesitatea  incadrarii  unui numar de 4 medici care au  promovat examenul 
de rezidentiat, prin urmare am solicitat modificarea unor posturi din medic  specialist in medic  rezident, prin 
promovarea acestora, promovarea examenului de rezidentiat de catre acestia. De asemenea, am solicitat 
infiintarea unui post de registrator medical la  Serviciul Statistica , respectiv  desfiintarea unui post de medic 
primar de obstretica-ginecologie prin iesirea la pensie a domnului Trofin Virgil.Intrebari? Va rog!” 
            Doamna consilier Nacu Mihaela : As vrea sa va adresez eu o intrebare…. 
            Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi:Legat de proiectul 
de hotarare? 
             Doamna consilier Nacu Mihaela : Nu, nu are legatura cu proiectul de hotarare, inafara proiectului, 
nu stiu daca mai ramaneti la sedinta pana la sfarsit!? 
            Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: “Putem discuta la 
“Diverse”, dar avand in vedere ca ma simt mai bun, in contextul Sarbatorilor, raspund acum, va rog!” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: O sa ne raspundeti acum pentru ca sunteti in subordinea 
Consiliului Local! 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: “Nu, unitatea pe 
care o reprezint este in subordinea Consiliului Local , eu personal nu sunt in subordinea Consiliului Local, 
dar in acest conditii, fiind reprezentantul unitatii,  imi permit sa va spun ca voi raspunde strict la intrebari ce 
tin  acest proiect , dar bunavointa ce ma caracterizeaza in aceasta perioada, voi raspunde oricaror intrebari 
care mi le adresati.” 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Ati spus ca  nu l-ati conceput dvs. si nu puteti sa raspundeti. 
             Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Cum adica? Dar 
vi l-am prezentat , mi-ati solicitat sa-l prezint. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania : Propun ca celelalte discutii sa 
aiba loc la punctul Diverse! 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Ori la Diverse, ori 
raspund acum , va rog!? 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania : La Diverse. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: La Diverse ,o sa fie tarziu, mai avem multe puncte pe ordinra de 
zi. 
            Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi:Nu, serios, 
raspund acuma, va rog! 
            Doamna consilier Nacu Mihaela : Am inteles ca  medicii din Spital care fac naveta , sunt anumiti 
medici din spital care fac neveta, au facut un referat, da?! Ce masuri concludentre s-au luat privitor la acel 
referat? 
             Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Pot sa va spun ca 
dupa ultima sedinta la care am fost invitat, am trimis o serie de documente, dar nu exista cadrul legal, am 
discutat inclusiv  la Curtea de Conturi, nu avem cadrul legal pentru decontare. Doar prin bunavointa  dvs., 
prin punerea la dispozitie a unui mijloc de transport in comun, pe modelul Spitalului Judetean Vaslui, ori o 
serie de locuinte de serviciu. 
            Doamna consilier Nacu Mihaela : Dar banii ar putea fi alocati si de la Consiliul Judetean, daca 
propuneti dvs.? 
            Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi:”Cred ca s-ar 
putea aloca  printr-un parteneriat Consiliul Judetean si Consiliul Local.La intrebarea asta nici nu ar trebui sa 
va raspund , ar trebui sa stiti si dvs. acest lucru.” 
            Doamna consilier Nacu Mihaela : Dar daca din bugetul local nu se acopera?  Pentru ca s-a stabilit  o 
suma. 
            Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Printr-un 
parteneriat Consiliul Judetean -  Consiliul Local , avand in vedere ca fac pate din Consiliul Judetea, ar trebui 
sa ma abtin de la vot. 
           Doamna consilier Nacu Mihaela : Am inteles! 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: “Atata timp cat voi 
fi managerul acestui Spital voi face toate eforturile pentru a gasi solutii.” 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: S-au facut niste lucrari in curtea Spitalului Husi, s-au terminat, s-au 
finalizat? Ce ne puteti spune despre aceste lucrari? 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: In ceea ce priveste  
alimentarea cu apa rece a Spitalului , compartimentelor si sectoarelor Spitalului , pot sa va spun ca este 
intr-o mare masura rezolvat, nu am avut cum sa asfaltam  avand in vedere  conditiile meteo. Am discutat cu 
un “intreprinzator local” cunoscut, nu are sens sa-i dau numele , dar pe aceasta cale ii voi multumi, care  
s-a angajat ca din fonduri proprii sa ne sustina cu asfaltarea.Pro bono. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, domnul Ciomaga(Viacons Rutier). 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Sa-i de-a 
Dumnezeu sanatate! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: In rest, lucrarile sunt finalizate?! 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Da, sunt finalizate. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar receptia ati facut-o? 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Poftim? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Receptia ati facut-o? 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Sigur ca da! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Ati facut-o. 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Toate documentele 
sunt in regula , lucrarile  efectuate sunt in regula, de vreun an de zile. 
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         Domnul consilier Bobârnat Radu:”Daca ne puteti spune ceva despre „reactivii” din Spital?” 
         Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: “Va multumesc 
pentru aceasta intrebare!  
          Domnul consilier Bobârnat Radu:”Va asteptati sa va pun aceasta intrebare!” 
          Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi:”Chiar vreau sa va 
recit, vreau sa va recit! Proces verbal de constatare , subsemnatii -  reprez.ai DSP Vaslui, actiunea de 
control s-a desfasurat urmare articolului publicat in cotidianul  online aparut  in 14.12.2022, intitulat  “A 
laudat Spitalul Husi, dar soarta i-a demonstrat contrariul”, in care se reclama ca,  un pacient nu a beneficiat  
de  ingrijire medicala din cauza lipsei unor reactivi. In urma evaluarii  mai multor documente …. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu:” Dar dvs. de unde cititi, dintr-un ziar?” 
             Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi:”Nu,din procesul 
verbal  de constatare , seria ISS( cu majuscule) Nr.004978,incheiat de DSP Vaslui. In urma evaluarii  mai 
multor documente , facturi, note de comanda , note de receptie pentru reactivi, foi de observatie,  buletin de 
analize emise pentru pacientul in cauza, s-au constatat urmatoarele: pacientul mentionat in cadrul articolului 
de presa, a fost internat in sectia de chirurgie a unitatii  sanitare  pentru o interventie chirurgicala, in 
perioada 04.12.- 15.12.2022. A fost solicitata efectuarea de analize medicale, zilnic, pentru acest pacient, in 
perioada de spitalizare(homeliocograma si analize biochimice). Alt paragraf, laboratorul clinic a emis buletin 
de analize pentru fiecare zi de spitalizare a pacientului , care cuprind valori ale hemoliocogramei. In ceea ce 
priveste valorile testelor biologice,laboratorul clinic a emis buletine de analize, zilnic, cu exceptia zilelor de 
7.12, 8.12 si 9.12.2022 cand serul puternic hemolizat, asta este o chestie pe care domnul doctor o stie…. 
            Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : “Da, era sa moara atunci!” 
            Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi:….serul puternic 
hemolizat , “din cer de-am fi scoboritori, cu o moarte tot suntem datori, dar nu-i tot una leu sa mori sau 
caine inlantuit”….. 
            Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : “Nu aveau cum sa iasa analizele”. 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi:…..serul puternic 
hemolizat,puteti sa explicati  dvs., nu a putut fi procesat, de asemenea, un ser hemolizat nu este relevant 
pentru analize biochimice, da? Totodata, fiind hemolizat, daca medicul curant constata ca nu este proba 
neconforma , “nu-l doare mana” sa semneze, sa parafeze , o noua solicitare de analize. Eu asa procedez, 
cand serul este hemolizat.Ca o fi din cauza pacientului, ca o fi dintr-un deficit de tehnica, nu am de unde sti. 
Nu stiu daca am avut de 3 ori deficit de tehnica. De asemenea, in data de 04.12.2022, nu au putut fi lucrate 
probele de urina , ca medic chirurg va spun ca este complet irelevanta in acel context patologic , nu are 
sens sa dezvoltam. Si aici este un motiv, pentru ca au constatat cei de la DSP. Echipamentul de laborator 
nefiind functional , fara validarea obligatorie, care a fost intarziata de lucrarile de amenajare si reparatii din 
laboratorul clinic. Imi cer scuze ca ma ocup si de reabilitarea sectoarelor  unitatii. S-a intamplat atunci!” 
          Domnul consilier Bobârnat Radu:” Trebuie sa  va ocupati fara sa puneti in pericol viata pacientilor!” 
          Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: “O trec la capitolul 
“lucruri mai putin inspirate”. Nu s-a pus sub nici o forma viata pacientului in pericol, prin nelucrarea unor 
analize.  Mai departe, la analiza foii de observatie a pacientului , s-a constatat ca  pacientul  medical nu a 
adaugat  o foaie de observatie , toate buletinele de analiza  putand fi  efectuate in laboratorul unitatii. Exista 
o procedura la nivelul unitatii , gestionarea folii de observatie , care atesta foarte clar ca principalul 
responsabil  al gestionarii judicioase a foii de observatie  este insusi medicul curant. Daca eram eu va 
dadeam mai  multe detalii, dar nu am fost eu. Masuri : Se vor lua masuri  de  asigurare in regim  de  
continuare  a reactivilor de laborator pentru cazurile urgente si non-urgente.Alte intrebari daca aveti? Va pot 
oferi alte raspunsuri !” 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu avem. 
         Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi:In regula,   
ma pot retrage? 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Da, nu mai sunt alte intrebari. 



31 | P a g e  

 

          Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spitalul Municipal “D.Castroian” Husi: Va doresc Sarbatori 
Fericite, un An Nou mai bun! La revedere! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Sarbatori Fericite! 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania : Daca nu mai sunt alte discutii,  
supun   la vot proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 
16. Proiect de hotărâre nr.435 din 12.12.2022 privind aprobarea contributiei proprii la cheltuielile 

totale ale proiectului cu finantare europeana nerambursabila  „Învăţăm prin joacă – activităţi 
educaţionale recreative pentru facilitarea procesului de învăţare al copiilor”  depus  în cadrul  
POCU 2014-2020, cod MYSMIS 154092. , la realizarea caruia participa in calitate de 
membru/Partener 3 Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” din Huşi  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 
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      Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte 
consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize 
favorabile la toate proiectele de hotarare din partea acestei comisii de specialitate. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 
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18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 
17. Proiect de hotărâre nr.442 din 15.12.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare 
Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod 
SMIS 142240, în vederea implementarii proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si 
infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, ca urmare a 
cresterii preturilor -  inițiator primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Numai un pic, ar trebui sa vina si domnul primar in sala de sedinta, 
sa ne explice dumnealui situatia! 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Domnule primar, va invitam in 
sala de sedinta! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: As vrea sa-l intreb, am mai avut niste proiecte de reabilitare a Baii 
Populare. Domnule primar, suntem la proiectul “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru 
Social de Urgenta in Municipiul Husi”….. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Stiu, sunt vreo 5 proiecte la fel. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:.....nu este prima data cand Baia Populara este supusa unor astfel 
de proiecte, daca puteti sa  ne spuneti de ce pana acum au esuat? 
          Doamna ec.Sirghe Aurora  - sef Birou Managementul Proiectelor Europene: Este acelasi proiect cu 
Baia Populara, dar este o reactualizare a proiectului tehnic. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Deocamdata, nu s-a facut nimic, din cate am vazut eu. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Primul lucru care se poate face este  sa  ni se 
semneze contractul de finantare.Am depus mai multe cereri pe GAL  si am asteptat semnarea contractelor. 
Spuneti doamna Sirghe! 
           Doamna ec.Sirghe Aurora  - sef Birou Managementul Proiectelor Europene: La inceputul anului 
2022. Noi am accesat in 2020. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Intre timp au venit acele corelari care ni le-a 
trimis proiectantul , interventii care au reiesit din experiza, ca trebuie facute anumite lucrari , si din cresterea 
preturilor care au fost. Nu a fost nici un esec al vreunui proiect. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar avem o valoare eligibila mai mare.... 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Mai mare decat cea neeligibila. 
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               Domnul consilier Bobârnat Radu: Avem o valoare eligibila mai mare decat cea neeligibila. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am vazut si eu asta, dar acum nu mai pot 
da inapoi de la aceste proiecte , le-am solicitat, am semnat contractele de finantare,din punctul de vedere al 
documentelor trebuie sa se finalizeze. Este exact ce s-a intamplat la “Campusul de la Cuza”, la “Drumuri”, 
s.a.m.d. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: Se deterioreaza , pana la urma nu va fi vorba de reabilitare, va fi 
vorba de construire. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Noi am plecat de la ideea sa reabilitam 
acele cladiri care le avem, in Centru, pentru care nu gaseam nici o sursa de finantare. Le-am acceptat prin 
GAL, pentru toate 5, sau pentru 4, nu mai stiu cate sunt?! Cate sunt , doamna Sirghe? 
              Doamna ec.Sirghe Aurora  - sef Birou Managementul Proiectelor Europene: Acum sunt numai 
2(doua). 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Exact, si Proiectul de la Liceul Agricol, care 
ne-a impus acele lucruri  prin lege, DSP-ul, prin lege data de la Ministerul Sanatatii. Acestea sunt lucruri 
care vin de la proiectanti, eu am cerut si nota explicativa la proiectant, a fost acela care a facut SF-ul, de ce 
a crescut valoarea proiectului atunci? Mi-a spus clar, daca vreti va pun valoare mai mica, dar raspundeti 
dvs.! Nu sunt proiectant, nu sunt constructor, am acceptat sa o reabilitam printr-un parteneriat, asta era 
sursa, gen Dispensar ”Ralea”, nu mi-am facut decat necazuri in familie, dar asta este alta problema, gen 
Dispensar ”Ralea”, gen casa aceea din Centru ( de la semafor), Baia Populara, etc….” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Despre Gradinita nr.4, care este tot aici in Centru, ce ne puteti 
spune? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Din cate stiu eu, la Gradinita nr.4 s-a terminat 
SF-ul, avem toate aprobarile si urmeaza proiectul tehnic, sau chiar scoaterea la licitatie , chiar nu mai 
stiu.Am reusit sa obtinem acele 2 avize pe care nu le mai obtineam. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: De la Cultura, si de la.... 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Oricum sursa de finantare este prin bugetul 
local, sa vedem cum o prindem in bugetul de anul viitor, si sa o finalizam.Exact cum am facut cu Casa de 
Cultura. La toate aceste proiecte prin GAL au crescut sumele, la toate proiectele cu fonduri europene, nu 
numai  la astea prin GAL, sa vedem cat ne costa pe “Anghel Saligny”, inca nu s-a semnat contracul, dar noi 
avem contractul pe “33700”, pana il scoate  la licitatie,  apar sume de indexare in continuare. Nu am 
coordonat eu inflatia, nu eu am dus la cresterea acestor preturi exorbitante. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar nu v-a acuzat nimeni, ideea este ca ajungem sa platim foarte 
mult cheltuieli neeligibile. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am pus si eu intrebarea la ADR, pentru ca 
calculul financiar il stiu foarte bine,sunt proiecte pe care trebuie sa le finalizam la sfarsitul anului 2023, dar 
s-ar putea sa ni se prelungeasca termenul de implementare, pentru ca, nu numai eu, mai multe UAT-uri au 
reclamat ca dureaza timp de 4 ani de zile, sau 3 ani de zile, semnarea contractelor. Nu se poate asa ceva! 
Declari proiectul eligibil si semnezi contractul  dupa 3 ani ?  
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu au bani. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Exact cum s-a intamplat “la blocuri”, noi stiam 
de vreo luna de zile , pe 23 da, pe 23 am semnat contractele pentru “blocurile sociale” si pentru “blocurile 
pentru specialisti”. Sa vedem acum ce reiese din proiectarea tehnica.Norocul acolo este ca este prin PNRR, 
vom vedea cine va fi finantatorul! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:Pana in 2026, asta este termenul prin PNRR. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Va dau exemplu “Anghel Saligny”, au fost si 
acolo multe discutii , cand ni s-a aprobat suma? Au fost multe comentarii la modul cum s-au impartit 
sumele, nu s-a semnat nici astazi! Cat a trecut de atunci ? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: In judetul Vaslui nu s-a semnat nici unul, nici unul. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Din catre stiu eu, “a semnat” numai o 
comuna. 
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              Domnul consilier Bobârnat Radu: Din judetul Vaslui ? 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Da, nu stiu care, dar este o comuna care a 
semnat. Am fost chiar marti, dar nu l-am gasit pe ministru, nu depinde de noi cand semnam 
contractele.Cum am fost  chemat sa semnez pentru Cresa, cum am fost chemat sa semnez pentru 
“blocuri”, cum am fost chemat sa semnez contractul de “4 milioane” pentru modernizarea sistemului de 
iluminat. Daca ar depinde de mine, ar fi ok, dar stau la Husi si astept sa fiu invitat,  altii “nu au bunul simt” sa 
ne primeasca, altii “nu au timp” sa te primeasca, pe altii nu-I intereseaza , cine-i primarul de la Husi ?! Nu 
am alte solutii, ma dus si ma recomand sunt primarul de la Husi, ma primesti sau nu ma primesti, asta e! 
Deocamdata, zic ca am intrat si am semnat, sa vad ce pot face sa semnez si cele cu PNRR-ul ala, spedr sa 
finalizez si nu vreau sa mai aud de infrastructura.” 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Daca mai sunt alte discutii? Nu 
sunt, trecem la vot. Supun   la vot proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  
împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 
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18. Proiect de hotărâre nr.443 din 15.12.2022  privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului 
“Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul 
Husi” cod SMIS 142240, urmare a actualizarii indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect 
tehnic-  inițiator primarul municipiului Huși. 

     Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 
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17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.444 din 15.12.2022  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-
economici la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
infrastructura” din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din municipiul Husi 
prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare 
spatii publice urbane”SMIS 125731 -  inițiator primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 
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12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 
20. Proiect de hotărâre nr.445 din 15.12.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie „Rest de executat-
Construire Gradinita nr.8 din Husi” din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni 
din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia 
prescolara si modernizare spatii publice urbane”SMIS 125731-  inițiator primarul municipiului 
Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 
21. Proiect de hotărâre nr.446 din 15.12.2022 privind aprobarea bugetului actualizat al 

proiectului„Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura 
educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” SMIS 125731, 
urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 
22. Proiect de hotărâre nr.447 din 15.12.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Dezvoltarea 
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare 
Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1”, în vederea implementarii 
proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu 
dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod 
SMIS 138389-  inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    
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• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 
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       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 

23. Proiect de hotărâre nr.448 din 15.12.2022  privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului 
“Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – 
reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389, 
urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

      Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  
               Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, eu as avea aici de ridicat o problema! 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania:Da, va rog, doamna consilier 
Popa! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Aici este vorba de cei 170 mp de la Scoala nr.5, da? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Este parterul sau demisolul de la Scoala 
nr.5, tot. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, stiu ca in varianta initiala , SF-ul acela facut de 
“VASS” – cum se mai chema societatea aia, era trecuta incalzire prin pardoseala, parea ceva asa mai  
”nu stiu cum”. 
             Doamna ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene: Acum este la demisol, 
este trecut in proiectul tehnic. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Acum este trecut in proiectul tehnic? 
             Doamna ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene: Da, acum  este trecut 
in proiectul tehnic. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Incalzirea prin pardoseala? 
            Doamna ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene: Da. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este totusi vorba de 170 mp, nu este o constructie facuta, 
este o reabilitare. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: La preturile si in conditiile actuale, decat sa 
reabilitezi o cladire, mai bine faci una noua. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Da, bine! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Va dau un exemplu, Clubul seniorilor, decat 
sa reabilitez cladirea care este aici langa Primarie, unde a fost “casa pionerilor” , cum se mai cheama 
acuma,am preferat sa mergem pe Dric.3, avem terenul, si facem clubul seniorilor “de la zero”. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: “7000 si ceva” /mp?! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna consilier, nu am facut eu preturile, eu 
v-am spus “punctul de vedere” al proiectantilor. 
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            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Daca s-ar fi terminat mai devreme lucrarile acestea, poate 
nu se mai ajungea la astfel de preturi. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna consilier , cum sa terminam lucrarile 
daca noi nu am avut contractul de finantare?! Cum sa scoatem la licitatie daca nu aveam contractul de 
finantare? Am o “adresa” aparuta intr-un ziar cum ca ar fi fost aprobat proiectul, sau este aprobata cererea 
de finantare pentru proiectul respectiv. Pana nu semnez contractul de finantare, pana nu am aprobarea 
semnata, nu pot sa ma apuc sa fac nimic. Asa cum este si la “Anghel Saligny”, s-a aprobat o lista, dar a 
ramas lista, nu am semnat nimic pana acum, nu am semnat un contract. Ca sa ma apuc sa fac un proiect 
tehnic la “Anghel Saligny”, imaginati-va ca sunt vreo 33 de strazi ,ca sunt mici, ca sunt mari,  pot sa fac 
licitatie dupa ce am proiectul tehnic, sa pun o clauza ca dupa ce  primesc finantare, proiectul tehnic trebuie 
sa-l  platesc  indiferent daca… 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Daca nu mai sunt discutii , supun   
la vot proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? 
Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 
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       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 

24. Proiect de hotarare nr.459 din 23.12.2022  privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale 
pentru anul  2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Aici as vrea sa intervin eu!? 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania:Da, domnule primar! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am pastrat taxele de anul trecut , la care am 
aplicat rata inflatiei. Avem unele taxe modificate la “Cimitire”, dar care sunt justificative. Nu am mai marit 
taxele din anul 2012, parca, de cand s-a modificat Codul fiscal, din timpul “guvernarii Ponta”. 
            Domnul  Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi: Din 2012, da. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: De atunci le-am pastrat constant, nici anul 
acest nu le-am marit, avem acel indice de crestere, conform legii, sunt primele 4 din tabel, conform indicelui 
intre 0,8 si 2 este posibilitatea noastra de a jongla “inafara legii”…. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: In interiorul legii, nu inafara legii. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….da, in interiorul legii, ma scuzati, pana la 
“0,093%” cum am mers si anul trecut , asta este nivelul taxelor. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Alte discutii  la acest proiect de 
hotarare? Da, vca rog, domnule consilier Bobârnat ! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, cateva „aspecte tehnice” prima data , si apoi voi face o 
propunere de amendament. Din punct de vedere tehnic, da, sunt prea multe anexe, unele dintre ele sunt 
inutile. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca sunmt, de ce sunt, daca nu sunt, de ce 
nu sunt?! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Unele dintre ele nu-si aveau locul acolo, din punctul meu de 
vedere, nu ma refer la legea privind taxele de timbru, Ordonanta de Guvern privind taxele de timbru , care 
este ca anexa la acest proiect de hotarare..... 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Avand in vederee ca nu le-am modificat, au 
fost pastrate constant, era normal sa le mentionam  in anexa, sa le afisam. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:....sunt ca anexe niste acte normative care nu mai au efect , atunci 
de ce au mai fost puse?! 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Era „modelul” de  proiect  de 
hotarare, pentru care te  obliga sa .... 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: „Modelele” sunt altceva, eu ma refer la enumerarea unor acte 
normative care au avut efect pana in 2021. 
           Doamna ec.Corozel Daniela – sef Serviciu ITL : In ultimii 5 ani de zile. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica :Care au fost modificate si este 
normal sa fie evidentiate. 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca vreti sa propuneti in proiectul de hotarare , nu aveti decat, 
dar sa incep cu chestiunea asta, dvs. ati spus ca ati pastrat taxele si s-au majorat , s-au indexat cu rata 
inflatiei, dar nu vad asta in continutul hotararii, ar fi trebuit sa apara, ca se indexeaza cu 5,1%... 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca va uitati…. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, eu stiu unde sa ma uit, am vazut, dar ati facut comparativ. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….avem taxa de anul trecut si propunerea 
de taxa pe anul 2023. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Asa se face, eu v-am spus ca este o „observatie tehnica” si eu zic 
ca ar trebuie sa mentionati acolo  conform art.”cutare” din Codul Fiscal se indexeaza cu 5,1% - reprez.rata 
inflatiei comunicata de Institutul de Statistica. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Dar este scris art.... 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Este in tabel , in anexe, dar nu este mentionat expres rata de 
indexare. Alta chestiune, la Art.1 lit.b) ati trecut art.457 -  atat cota pentru persoane fizice cat si cota 
persoane juridice, ori persoanele  juridice se regasesc la art.460, nu la art.457, da? Art.457 se refera numai 
la persoane fizice , nu si la cele juridice. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Art.457 se refera la persoane 
fizice. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Art.460 se refera la persoane juridice, ori la Art.1 lit.b) „le-ati 
trecut de-a valma” si persoane fizice si cele juridice. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Dana, iti arat eu, 0,2% asupra 
valorii cladirii .... 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Bun, la Art.3 – Ati spus ca in anul 2023 nu se aplica majorarea 
anuala , acolo nu este vorba de majorarea anuala ci este vorba de o  „cota  aditionala”, este altceva. Nu se 
aplica cota aditionala prevazuta de art.”cutare”, nu majorarea.  
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Majorare potrivit cotei aditionale, 
da, domnule consilier , aveti dreptate ! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu va spun care este „expresia” din lege, expresia este „cota 
aditionala”, nu este vorba de majorare. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Tocmai ca Primaria Husi nu are 
cota aditionala. Sunt numai „doua randuri”. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Mai am o problema , dar il asteptam pe domnul primar sa vina in 
sala de sedinta. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu este asa? 
             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Ce sa fie asa? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: La Art.3 – majorarea nu se aplica .... 
             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Foarte bine, se mai intampla! 
Faza asta , ca nu trebuie sa dam atatea documente, le-am pus de fiecare data, si s-au schimbat in anul 
2022. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Vreau sa spun ca ati solicitat Consiliului Local sa aprobe niste 
cote care sunt fixe, cum ar fi aceea de „prelungire a autorizatiei” , acelea sunt prelungite prin Codul Fiscal. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Dar se vede din tabel, haideti 
domnule consilier ! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Consiliul Local trebuie sa le aprobe numai pe acelea care nu sunt 
stabilite. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Pe data de 19 decembrie 2022 
este ziua in care a venit, stiti, „se proroga termenul pana cand, in 2025, si in jumatate de zi a trebuit sa 
scoatem astea. Da, domnule Bobârnat , aveti perfecta dreptate! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Stati un pic, am sau nu am? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Erau niste taxe care erau stabilite prin lege, 
dar trebuie afisare pe site ca sa vada toata lumea care sunt taxele. 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu: Bun, acum sa revin la ce ati spus dvs. ca nu ati majorat , numai  in 
anumite locuri ati majorat, ca astea sunt taxele , este adevarat domnule primar, dar si anul trecut ,si anul 
acesta, unele impozite sa fie aprobate la cota maxima, cum sunt cele de la persoane juridice. 
              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Unde este cota maxima la 
persoane juridice?! 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: 1,3%. 
              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Nu este maxim. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu:Uitati-va, 1,3% nu este maxim ? 1,3% nu este maxim? 
               Doamna ec.Corozel Daniela – sef Serviciu ITL : Este intre 0,2%  si 1,3% . 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: Este maxim, dar este  corect  sa punem povara „taxelor  de 
timbru” pe agentii economici care aduc totusi niste bani , si care  reprezinta  economia acestui oras?! Vreau 
sa propun un amendament care sa mai reduca din povara fiscala a agentilor economici, sa aiba si ei „un pic 
de libertate”. 
                Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: O confuzie, o  recunosc, la 
cotele aditionale, tocmai vorbisem cu Vasluiul...   
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Se poate si la acele cote aditionale, cu 50%, dar nu discutam de 
alea. 
             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Stiu, stiu, domnule consilier! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu:Aici s-a mers pe „cota maxima”. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier Bobârnat, am inteles! De 
atata timp se merge cu 1,3%, aveti un amendament, va rog sa–l propuneti, colegii mei il vot vota sau nu. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: „ Da, avem un amendament – pentru persoane juridice, pentru 
„locuinte rezidentiale”, sa fie stabilit la 0,12, iar pentru „cladiri nerezidentiale” de la 1,3 la 1. La Art.1 lit.m) 
 -taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate , care este sufletul comertului,  si agentii economici ar trebui 
sa-si faca reclama fara sa fie impovarati cu taxe suplimentare. In loc de taxa maxima, si aici ati pus taxa 
maxima, parca aveti ceva cu ei, peste tot unde ati scris agenti economici, ati pus la maxim, in loc de 3% sa 
fie 1%. Astea sunt amendamentele, le-ati consemnat, sa le supuneti la vot, sunt sigur ca nu o sa treaca , 
dar eu vreau sa va spun ca nu este corect tratamentul pe care-l aplicati persoanelor juridice , sa le aplicati 
coeficientul maxim prevazut de lege. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Numai putin ! Numai putin, din cate stiu eu, nu, 
eu nu  aplic tratament diferentiat nici persoanelor juridice , nici celor fizice, referitor la persoanele juridice, 
nu dau nume acum, gen,  este o discutie care se practica si pe care am discutat-o si in 2008, si in 2012, si 
in 2017, ma refer ca mandat  de primar,  ca in fiecare an la buget, acum ptr. 2023  am mentinut aceleasi 
taxe pe care le-am preluat cu cotele din anul 2008,daca vreti va aduc impozitele si taxele pe 2008….. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Chiar si asa de ar fi , le-ati preluat cu greseala. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….fata de cresterea cu “5,1”, si imi puneam 
intrebarea cu cat creste chiria la un apartament , nu, impozitul creste cu 4,5 lei, si in acelasi timp imi 
puneam intrebarea cat ma costa kw astazi, comparativ cu cat ma costa acum jumatate de an. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, asa este facuta legea, dar nu avem noi ce face, daca ar fi fost 
corecta, ar fi trebuit bagata inflatia de anul asta. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Efectiv trebuie sa echilibram de undeva, nu 
am venit cu sume in plus, care sa ingreuneze activitatea cuiva in plus, le-am pastrat nivel an trecut. Asta in 
conditiile in care, haideti sa ne uitam, avem si salariul minim pe economie, pe care trebuie sa-l aplicam din 
nou, contributiile le proiecte, iluminat, caldura, utilitati, care sunt de realizat. La modul in care absolut  totul 
creste, inclusiv  pasta de pix, cartusul de la o imprimanta, totusi o crestere cu 4 lei la un apartament nu mi 
se pare ca este o cresterea foarte mare la un impozit /apartament. Nu vin cum au venit cei de la Vaslui, ei 
iesise din cote , au data cum inapoi ca au facut acel amendament, deci…. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Au si 0,1% la persoane fizice. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu nu am zis nimic de persoane fizice. 
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            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Era o discutie, domnule consilier! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   La persoane  fizice este normal sa creasca cu indexarea de 
5,1%, nici la persoanele  fizice de la 0,8 noi avem 0,93. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Numai  putin, noi am notat amendamentele 
dvs., am notat amendamentele dvs.,ne uitam pe procente si pe valori, cat inseamna, discutam de cativa lei, 
o sa le supunem la vot,doamna presedinte daca dvs. nu vi le-ati notat, le-a notat doamna secretar, supuneti 
amendamentele domnului Bobârnat, in bloc sau unul cate unul, dupa care supuneti  la vot proiectul de 
hotarare  cu amendamente sau fara  amandamente. 
           Domnul consilier Focia Alexandru : Inainte de asta, ati analizat un impact bugetar? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: De ce va uitati spre mine, de ce ma intrebati pe mine? 
           Domnul consilier Focia Alexandru : Este amendamentul dvs.! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu nu am cifrele, dvs. aveti  cifrele, noi am spus facilitatile pe care 
le dorim. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:  Baza  de impozitare o avem noi?! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca veniti cu chestii din astea „ca la scoala”, nu v-ati gasit omul, 
nu v-ati gasit omul ! Faceti dvs.calculul si dati-l Executivului ! 
          Domnul consilier Focia Alexandru : Eu nu am cunostinta de cereri inregistrate de catre agentii 
economici ca sunt in imposibilitate financiara sa plateasca, si au o problema!? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu pe „cei pe care-i reprezint”, si reprezint ceva oameni in plan 
local, am dreptul sa solicit reducerea taxelor si impozitelor, reducerea  poverii fiscale  pe agentii economici. 
           Domnul consilier Focia Alexandru : Eu am intrebat cu cat scade bugetul local? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca nu avem noi cifrele, sa calculeze doamna( Trofin Safta)! 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Pot  sa va spun, la data de astazi, 
cel putin la impozit pe cladiri persoane juridice este chiar 98 sau chiar 100%, si pot sa le prezint si pe toate 
celelalte. Impozitele si taxele locale per total astazi (28.12.2022) sunt realizate in proportie de 98,2%, in 
conditiile in care in cursul anului financiar 2022 s-a venit cu suplimentare fata de bugetul initial cu 
„1.300.000”. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Aveti cumva evidentiata  o rubrica  in care sunt 
toate…. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Am, domnule primar, dar de ce nu 
am fost chemata in sedinta Comisiei de specialitate , atunci dadeam totate detaliile. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Asta era rugamintea mea, o rubrica  in care 
sa fie trecuta suma ce reprezinta  taxe si impozite cladiri persoane juridice. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica:Avem,domnule primar, dar nu 
putem face un calcul pe loc pentru ca .... 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cat a fost anul trecut si cat inseamna daca 
reduc cu  “0,06%” , sau cat este reducerea solicitata. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Nu se poate calcula ,aici, pe loc, 
asta in conditiile in care legislatia privind reevaluarile  este in vigoare, nu poate sa iasa dintr-un simplu 
calcul. Nu este nici o problema, le aducem, le aducem! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am inteles ce ati spus, doamna Trofin! 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Fara nici un fel de problema, 
acuma aduc executia, dar nu poti sa spui, inclusiv la persoane fizice, am „1.192.000”, eu nu pot sa spun ca 
am pus 5% in 1.192.000, am ramasite an precedent, adica, este prea „sec” sa pui un procent la o suma... 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu se poate face decat o estimare a  impactului  bugetar, nu se pot 
face cifre exacte, dar aici este o chestie de principiu, nu am cerut eu estimarea bugetara, eu am spus sa se 
faca o reducere. 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:   Mai ales ca s-a trecut cota maxima. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta nu se poate stabili pe loc, dar eu am spus sa reducem fata de 
coeficientul maxim. 
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           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Nu este nici un fel de problema, 
se pot face analize, dar nu in cadrul unei sedinte, putem sa scoatem toate desfasuratoarele posibile, dar 
nu..... 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am avut o rugaminte, am avut o rugaminte 
intotdeauna, haideti sa ne intalnim in comisii, haideti sa ne intalnim in comisii in timpul cand functionarii sunt 
la serviciu, haideti macar sa cerem unele lamuriri, sa solicitam anumite materiale care sa fie prezentate in 
sedinta, s.a.m.d. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu am solicitat intrunire la comisie, am votat doar.... 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Cand ati solicitat intrunire la Comisie? 
          Domnul consilier Focia Alexandru :Aseara, la ora 8,00, chiar! 
          Domnul consilier Bobârnat Radu:Da, pentru ca ieri ati  dat solicitarea. Si am spus ca sunt disponibil 
sa vin la intrunire „fizic”, si nu s-a dat..... 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am facut niste eforturi, sa punem materialele 
sedinta la dispozitie la timp, cat de cat la timp pentru ca ati vazut cand a venit legea, ok. Nu v-a impiedicat 
nimeni , chiar nimeni, sa va intalniti, ieri dimineata,nu, ieri dimineata, sa discutam cu totii nelamuririle pe 
care le aveti….. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu nu am nelamuriri, am facut „niste amendamente”. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Este un lucru care se obisnuieste la noi, acum 
am si eu vreo 14 ani de cand sunt primar, se obisnuieste ca atunci cand cineva are ceva de spus, nu cere 
lamuriri in “timpul” comisiei, de asta sunt comisiile alea, le cere in timpul sedintei.Este greu sa ai toti 
functionarii la dispozitie in timpul sedintei de consiliu local, dupa ora 3,00  sau 4,00, cu materialele in mana 
dupa cum le solicita fiecare. 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica:Domnule primar, daca sunteti de 
acord, eu pot sa dau o executie bugetara din Trezorerie, de unde se deduce tot ce am prezentat mai 
inainte, procentul de realizare pe categorii de.... 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Doamna presedinte, va rog sa  supuneti la vot 
“amendamentele”  propuse de domnul consilier Bobârnat, ca sa nu mai fie nici un fel de discutii. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot“amendamentele”  
propuse de domnul consilier Bobârnat. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Le supui pe toate in “bloc”? 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Da, supun   la 
vot“amendamentele”  propuse de domnul consilier Bobârnat. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Au aceeasi soarta, stati linistit ! 
          Domnul consilier Popa Cristinel : Vroiam o interventie, era de fapt o observatie, sa inteleg ca la 
bugetul pe care-l avem acuma , trebuia anul viitor sa avem bani mai putini, conform „amendamentelor”!? 
Da, conform „amendamentelor” , asa reiese! Dupa asta urma sa ne intrebam, oare unde reducem? 
Reducem caldura la scoli, nu mai facem nici o investitie, se intampla ceva, nu ? 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu mai facem „parcari private”! 
         Domnul consilier Popa Cristinel : Asta este parerea dvs, parca spuneati ca sustineti privații, nu? Cum 
ii sustineti daca nu va convine ca le facem parcari!? 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Sustin intai “publicul”, si apoi „privatul”.  
          Domnul consilier Popa Cristinel : Va cam contraziceti! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Eu zic  ca acum suntem la sfarsit de an, 
haideti, discutam contradictoriu , ati propus 4 sau 5 amendamente, 3, nu stiu cate….. 
          Domnul consilier Popa Cristinel :Ma scuzati! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….colegii mei din consiliul local  sa le 
analizeze, si din punctul meu de vedere, am vrut sa mentin acele taxe de anul trecut, corelate doar cu rata 
inflatiei , tinand cont de evolutia preturilor , de ceea ce este la ora actuala pe piata, cred ca au fost 
rezonabile. Din alte discutii pe care le-am avut, le-au mentinut la maxim,dar nu facem noi asta, nu ne sta in 
caracter,o da vedem cum ne descurcam, o sa gasim si acei bani necesari pentru cofinantari,i-am gasit in 
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fiecare an, o sa-I gasesc si anul acesta care urmeaza, sa avem sanatate si liniste, sa putem alerga fiecare, 
sa putem duce la capat ceea ce am promis impreuna, sau fiecare dintre noi , pentru cetatenii municipiului 
Husi. Doamna  presedinte, va rog, supuneti la vot! 
       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Da, supun   la vot“amendamentele”  
propuse de domnul consilier Bobârnat. Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru - - x 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru - - x 

8.  Iacob Ioan  - - x 

9.  Mardari Gianina - - x 

10.  Matei Ionel  - - x 

11.  Matei Gabriela - - x 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza - - x 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel - - x 

16.  
Romila Claudiu  

- 

- 
X 

 foloseste platforma  

online de videoconferinta 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania - - x 

19.  Țocu Cătălin  - - x 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : “Amendamentele”  propuse de 
domnul consilier Bobârnat, au fost respinse cu 11 abținere), 5 voturi  pentru). Domnul consilier 
Ciupilan Valeriu Ioan  nu si-a  exprimat votul, nu se afla  in sala de sedinta. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Am facut si niste „observatii tehnice”. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Domnule consilier Bobârnat, eu va multumesc 
pentru acele amendamente, „observatiile  tehnice” se considera modificate direct. Bun , supuneti la vot 
proiectul cu „observatiile  tehnice” mentionate de domnul consilier Bobârnat Radu.  
          Domnul consilier Bobârnat Radu: O sa se inteleaga „amendamente”, si o sa ramaneti cu bani mai 
putini. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare modificat/completat  cu “ observatiile  tehnice”(art.din lege) mentionate de domnul consilier 
Bobârnat Radu.  Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  - - x 

2.  Bobârnat Radu - - x 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

4.  Cocuz Adrian - - x 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela - - X 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia - - X 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  modificata/completata ( cu “observatiile  
tehnice”(art.din lege)  mentionate  de domnul consilier Bobârnat Radu)   a  fost adoptată cu 11  voturi  pentru), 5 abtinere) – 
consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia.Domnul consilier 
Ciupilan Valeriu Ioan  nu si-a  exprimat votul, nu se afla  in sala de sedinta. 

 
25. Proiect de hotarare nr.460 din 23.12.2022  privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru 

patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2023  pentru inchirierea terenurilor si  
spatiilor  din domeniul public si privat al Municipiului Husi- inițiator primarul municipiului 
Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?   
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: As vrea eu niste clarificari! 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Da, va rog, doamna consilier! 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Am observat aici, Anexa nr.3 – Lista  tarifelor lunare ce se 
vor utiliza incepand cu data de 01.01.2023 pentru inchirieri spatii si terenuri din domeniul public si privat al 
Municipiului Husi aflate in administrarea  Casei de Cultura  a Municipiului Husi. Mai sunt spatii inchiriate la 
Casa de Cultura ? 
         Domnul consilier Iacob Ioan :  Nu sunt, nu sunt, doamna ! 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Nu sunt?! Bun. 
         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica:Poate  sa intervina ceva  in cursul 
anului. 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Anexa nr.4 – Iarasi, aflate in administrarea Casei de 
Cultura. Sala de sport. Sala de sport este subordinea Casei de cultura?! Asa scrie aici. 
          Secretarul general al municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu: In Anexa nr.4 face referire la Clubul 
Sportiv Municipal Husana Husi. In Anexa nr.3 face referire la Casa de Cultura. 
         Domnul consilier Matei Ionel: Asa este si la mine, pag.nr.6, nu ? 
         Doamna ec.Corozel Daniela- sef Serviciu ITL: Poate este scris gresit la Referatul de aprobare. 
Anexele la proiect sunt corecte. 
          Secretarul general al municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu: Da, la referat , la proiectul de hotarare 
este corect. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: La proiectul de hotarare este corect? 
            Secretarul general al municipiului Husi, jr.Monica Dumitrascu: Da. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este bine daca este trecut corect la proiectul de hotarare. 
              Domnul consilier Țocu Cătălin : Daca ati terminat, doamna Popa, pot sa fac si eu niste interventii? 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, va rog! 
            Domnul consilier Țocu Cătălin : Suscita, imi pare rau ca nu este si domnul primar aici , as vrea sa 
spun ceva, ar fi bine sa fie si domnul Cehan aici….. 
           Doomnul consilier Focia Alexandru : Ar fi bine sa fie prezent aici si domnul Cehan , ar fi mai bine sa 
fie discutat si in prezenta presedintelui, daca tot….. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Daca tot se poarta discutii pe 
seama dumnealui. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin : “Chiar daca nu este , ar fi bine sa-i transmitem, discutam  si alta 
data despre faptul ca , in baza unei hotarari de consiliu local, si  este vorba despre asta care astazi o 
consfintim, a fost activa  si din 2013 incoace,  ar fi trebuit sa percem niste, eram sa zic onorarii, sa 
percepem niste taxe de inchirere cluburilor sportive care isi desfasoara activitatea la Stadionul Municipal, 
cum este la Sala de Sport. Lucrul acesta nu s-a intamplat din nefericire niciodata la Husi, si nu cred ca se 
va intampla nici de aici inainte, dar totusi cred ca trebuie sa reglementam acest aspect si din punctul de 
vedere legal. Doresc sa fac o propunere -  sa excludem din calculul platitorilor de chirie cluburile sportive 
care-si desfasoara activitatea  la Husi, este vorba de 3 cluburi sportive , este vorba de ACS Husana, ACSM 
Husana 1968 si Pajura Husi , care desfasoara activitate pentru comunitate , care desfasoara activitate 
pentru copiii din zona. De fiecare data cand a venit in discutie necesitatea de a plati aceasta chirie, unii au 
spus ca trebguie sa inchidem portile , o data s-a intamplat ca si domnul primar sa o faca, sa-si exprime 
dorinta, facand referire la aceasta hotarare de consiliu local. Am reusit sa-l conving si atunci, am reusit sa-l 
conving si mai tarziu, cu o alta ocazie, sa nu o faca, ar trebgui sa reglementam legal acest aspect. Tot noi 
platim, haideti sa-l reglementam legal, sa acordam o facilitate cluburilor sportive care se preocupa de copii, 
excluzand obligatia de a plati aceasta chirie. Daca facem un calcul….” 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Va raspund imediat, domnule consilier Țocu! 
Ati terminat? 
           Domnul consilier Țocu Cătălin : Acum ca ati venit dvs., am terminat! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Am inteles perfect ce vreti sa spuneti.Din 
punctul meu de vedere, la o intrebare pe care a pus-o domnul consilier Bobârnat mai devreme, si o sa 
ajunga si directorul de la Stadion , si vroiam sa va propun sa discutam dupa ordinea de zi, cand am infiintat 
Clubul acela „de fotbal”, sau Clubul Sportiv al Municipiului Husi, am zis sa venim in ajutorul tuturor , sa 
venim in favoarea  miscarii sportive din municipiul Husi.” 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Da. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Miscarea sportiva  in municipiul Husi cred ca 
poate fi facute si de  copii, si de  adulti, si de  toata lumea care vrea sa fie. Noi ca, Consiliu Local, avem o 
baza sportiva care, domnul director o sa va spuna, am propus niste sectii care sa functioneze, in care copii 
sa vina sa faca sport , in cadrul acelor sectii sa formeze niste echipe, in care tot noi Consiliul Local sa 
aprobam , printr-un contract de colaborare cu un antrenor care sa se ocupe sa antreneze.Intre timp, 
discutam de niste cluburi private, gen “domnul Tocu”, gen “domnul  Pajura”, gen “domnul Dobre”, care au 
luat bani pe proiecte.” 
         Domnul consilier Țocu Cătălin : “Nu, va rog sa nuantati, eu nu am luat nici un ban pe proiecte”. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:” A luat “Pajura”, a luat “Pajura”!” 
         Domnul consilier Țocu Cătălin : “Si nici nu am solicitat vreodata.” 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:” Nu am facut referire neaparat la dvs, dar au 
fost cluburi care au luat bani la proiecte. Acceste cluburi desfasoara activitate in baza sportiva de la Husi, 
unde mergem gratuit  toti, dar toate utilitatile le platim noi , mai mult copiii, mai mult, copiii platesc taxa, 
platesc taxa catre cluburile respective, iar eu cand am acceptat ideea de club sportiv , am zis, de ce sa 
plateasca copiii taxa? Haideti sa facem noi sectiile, le-am propus, daca vreti il chemam si pe Madalin 
Caciula sa va confirme, platesc  antrenorii vostri, facem contract de colaborare, facem sectia Clublului 
Municipal, pentru ca in final, mie nu-mi trebuie Clubul “Jan Ciupilan” sau “Pajura”, imi trebuie o activitate 
sportiva,  pe care noi Consiliul Local , prin metode  legale, sa o putem finanta.” 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta a fost si ideea! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Asta a fost si ideea! In momentul in care eu 
desfiintez alta taxa , as interzice efectiv,  sa mai dau voie pe Stadion sa mai faca cineva miscare sportiva, 
lucru care nu mi se pare normal pentru ca, si Stadionul acela trebuie sa mai produca niste bani, nu ?Noi tot 
finantam, dar nu trebuie sa  vedem cum mai  obtinem niste bani in mod legal? Am dat un exemplu atunci, 
care-l dau si acuma, si pe Arena Nationala, si pe alte arene, se duc echipe si joaca, am dat exemplu „Clubul 
lui Becali”, care  daca poate ii da drumul pe Arena, daca nu, se duce la Buzau, se duce la Giurgiu, s.a.m.d, 
dar nu sa vina cineva si sa-mi spuna ca am ceva impotriva!  Eram foarte nervos ca domnul Cehan nu a 
ajuns la sedinta, dar a ajuns, nu stiu de unde vine, pentru ca asta a fost ideea clubului sportiv, de asta am 
acceptat sa avem un director acolo, asta  ar fi si  persoana de la „resurse umane” care mi-a aparut in plus 
pe schema, iar  acele contracte de colaborare sa le facem exact cum sunt, asa fel incat sa avem activitate 
sportiva finantata de Consiliul Local, iar copiii sa nu cheltuiasca, sa vina cu drag la sport.” 
         Domnul consilier Țocu Cătălin : Daca imi permiteti, initiasem un amandament, suntem la punctul nr.25 
de pe ordinea de zi, exista o lista cu tarifele percepute de Consiliul Local, la mine. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Vi le-ati insusit dvs.?! 
          Domnul consilier Țocu Cătălin : Nu mi le-am insusit, este vorba de taxa de inchiriere a Stadionului 
Municipal = 118 lei/ora. Este inexact ce spunea domnul primar , nu toate cluburile din oras percep taxe, de 
exemplu “Clubul Pajura”  nu percepe nici un leu , ACS Husana percepe 150 lei, iar ACSM Husana percepe 
100 de lei pentru copii, banii acestia pentru ACSM Husana , un club pe care-l sustin, nu ajung decat pentru 
plata antrenorilor, unul dintre antrenori este platit cu 1200 de lei , in baza unui contract de activitate sportiva, 
si cel de-al doilea cu 800 de lei, functie de pregatirea profesionala. La ACSM  Husana lucrurile sunt diferite, 
sunt si mai multe grupe de copii, mai multi antrenori. Este adevarat, trebuie facuta o discutie…. 
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier, daca eu am venit si v-am 
spus ca ideea pentru care am infiintat Clubul este de a lua povara, sa reproduc dupa domnul Bobârnat 
Radu, la proiectul cu taxe si impozite, de pe umerii parintilor, de a-si aduce copii, sa nu vina la Stadion 
numai copiii care au bani, sa poata veni toti copiii! 
          Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Poate sa fie talent si intr-un 
copil care nu are posibilitati acasa.  
           Domnul consilier Țocu Cătălin :”Noi am ajuns la situatia de a percepe o taxa, pentru sau in 
considerarea faptului ca nu mai reuseam sa ne descurcam in nici o modalitate, adica sa platesc din 
buzunarul meu, si am platit ani la rand niste sume foarte mari de bani pentru a plati antrenorii.” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: O sa purtam o discutie si cu domnul director , 
v-ati spus amendamentele! 
             Domnul consilier Țocu Cătălin : “Propunerea mea este sa excludem de la plata acestor taxe 
cluburile sportive , practic sa legalizam, ceea ce se si intampla in prezent. Discutam cu domnul primar si 
anterior , in pauza aceea cand am iesit din sala, cand a iesit si domnul primar, pe buna dreptate s-a 
manifestat a fi suparat pe mine, ca am expus un punct de vedere, in care eu am crezut….” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Am o rugaminte, intrati cu amendamentul 
dvs., nu faceti campanie electorala!” 
              Domnul consilier Țocu Cătălin : Nu este adevarat, eu nu fac campanie electorala. Amendamentul 
meu este sa excludem de la plata  cluburile sportive care desfasoara activitate pentru copii, in baza 
documentelor doveditoare pe care le detin. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu nu sunt de acord, pentru ca noi nu in ideea asta  am infiintat 
un club sportiv  ca sa le dam de treaba altor cluburi. Noi am infiintat ca sa facem noi  activitati   sportive, iar 
cei care-si desfasoara activitatea pe baza sportiva a Primariei Husi sa plateasca o taxa, o chirie..... 
            Domnul consilier Focia Alexandru : Asa este si normal. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu:....daca le convine din punct de vedere economic, eu nu am nimic 
cu colegul, stiu ca sustine cu greu o activitate sportiva, dar Primaria si-a asumat sa faca ea niste activitati 
sportive. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Mai mult de atat, Radu, Primaria le-a propus, 
acei antrenori care-i au ei  si care au dat rezultate , spunea cineva aici si pe buna dreptate, nu ca spunea, 
stim foarte bine ca au rezultate, sa vina sa colaboreze cu Consiliul Local. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta este altceva! Asta este altceva! 
            Domnul consilier Iacob Ioan : Domnule consilier Bobârnat Radu, la Stadion isi desfasoara 
 activitatea  cam 300 de copii, de la 6 la 14 ani,15 ani pana la 17 ani, CSM Husana Husi, club nou infiintat , 
nu poate prelua toti copiii, mai mult de 2 grupe de copii, in care intr-o grupa pot sa fie 20 de copii, si in alta 
grupa 20 de copii, pentru ca nu permite nici bugetul  si nu are nici personal care sa ... 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Numai putin, bugetul nu este inca aprobat, 
este doar un plan si o solicitare de buget. Din punctul meu de vedere, sa de-a Dumnezeu sa avem 300 de 
copii pe Stadion. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Pai, nu avem Sectie de fotbal? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Avem Sectie de fotbal, sa avem 6 antrenori 
acolo, nu stiu daca avem si sectie de baschet, de volei, sa fie 6 antrenori, dar eu nu cred ca un om care are 
un contract de colaborare , nu cred ca face 8 ore/zi antrenamente cu niste copii. Face 2 ore, maxim 3 ore 
de antrenamente. Poate sa se duca sa isi umple acel parteneriat care il face cu noi, sa lucreze pana la 8 
ore/zi. Haideti, o sa discutam dupa asta, domnul consilier Țocu a avut un amendament, haideti sa mergem 
mai departe, dupa care discutam cat vreti despre activitatea asta, bugetul va fi la anul stabilit, vom vedea in 
functie de ce ne va prezenta  conducerea Clubului sportiv , ca au 4 luni de zile , si nu 6 luni de zile, de cand 
au fost numiti, clubul a fost infiintat cu un singur scop, cel putin eu asta am inteles din toate propunerile pe 
care le-am avut de la domnul Țocu, de la domnul Iacob, si de la altii, un club sportiv  in care sa sustinem 
miscarea sportiva a copiilor nostri, gratuit, sis a dam posibilitatea si acelor copii ale caror parinti sunt someri 
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sau nu au posibilitati , sa vina daca este un talent, dar si cel care tatal lui are 200 mil./luna si-si permite sa 
duca copilul la fotbal preferential sau unde vrea el. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu:Da, si nu putem subventiona prin neincasare de taxe si impozite un 
club particular, pentru ca noi nu avem controlul salariilor care se dau acolo. 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Dar nici chiar daca avem controlul salariilor care 
se dau acolo, stie toata lumea ca nici macar un parteneriat nu putem face. 
        Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca am face un parteneriat, atunci am verifica si salariile de acolo. 
        Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Proiectul de hotarare face obiectul 
aprobarii tarifelor, aprobarea unor exonerari, unor facilitati fiscale  , trebuie facut un alt proiect de hotarare. 
Trebuie  initiat  un proiect de hotarare distinct. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Corect, asa este! Teoretic, se putea introducere un articol 
suplimentar, o scutire.  
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: A intervenit foarte bine doamna secretar 
Dumitrascu. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Are dreptate, asa este! 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Pentru un astfel de amendament, initiaza 
cineva un proiect de hotarare,dar deocamdata eu imi mentin, si va dau cuvantul meu de onoare, pentru 
asta cand am fost  acuzat ca am distrus echipa de fotbal, sunt “calaul” echipei de fotbal,ca nu fac nimic 
pentru sport, dar cred ca am facut toate eforturile, impreuna cu aprobarile dvs., modernizarea Stadionului , 
si trebuie “sa-i dam viata”, este Stadion Municipal, si in primul rand noi avem nevoie de copii sanatosi, imi 
aduc aminte dintr-o sedinta, de la un coleg consilier, si atunci haideti sa subventionam aceasta miscare a 
copiilor prin clubul sportiv. Nu am nimic impotriva sa se faca performanta acolo, imi doresc sa se faca 
performanta! 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, de acord! 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 
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14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  
nu si-a exprimat votul,  

nu se afla in sala de sedinta 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 16  voturi  pentru). Domnul consilier Tocu Catalin nu si-a exprimat votul, nu se 

afla  in sala de sedinta. 

 
26. Proiect de hotarare nr.461 din 23.12.2022  aprobarea cuantumului taxei  speciale de 

salubrizare  ce  se va  utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2023  în  
cazul   persoanelor fizice -utilizatori casnici- inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? 
          Doamna  ec.Corozel Daniela – sef Serviciu ITL : Aici este de facut o corectie, la art.7 din proiectul de 
hotarare , in loc de 01.02.2022 , corect este 01.01.2023. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare  modificat/corectat  cu  precizarea formulate  de d-na ec.Corozel Daniela. Cine este  pentru),  
împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 
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11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  

modificata/corectată ( la Art.7 – corect este  01.01.2023)   a fost adoptată cu 17 voturi  

pentru). 

 
27. Proiect de hotarare nr.462 din 23.12.2022  privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor 

ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2023 - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt trecem la vot. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 
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10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

       Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 17 voturi  pentru). 

 
28.  Proiect de hotarare nr.463 din 23.12.2022  privind aprobarea  nivelului  taxei de concesionare  

ce se va utiliza in anul fiscal 2023 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data 
de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren - inițiator primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 
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9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 17 voturi  pentru). 
 

29.  Proiect de hotarare nr.464 din 23.12.2022  privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce 
se vor utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2023- inițiator primarul 
municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? Nu sunt trecem la vot. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania :  Supun   la vot proiectul de 
hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 
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8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 17 voturi  pentru). 
 

30. Proiect de hotarare nr.465 din 23.12.2022  privind aprobarea cuantumului taxei concesionare 
loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele  
aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2023 - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania prezinta avizele pentru acest 
proiect de hotarare:    

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania: Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare?  
              Domnul  consilier  Bobârnat Radu:  Daca imi permiteti, este si domnul director aici, chiar daca nu 
am scris, am cateva observatii din partea unor cetateni ca, curatenia in Cimitir mai „lasa de dorit”. De asta 
v-as ruga, mai multa atentie pe partea de curatenie, pentru ca sunt tot felul de....da? 
              Domnul  Sapca Paul – sef Serviciu Cimitire Husi: Da. 
              Domnul consilier  Bobârnat Radu:  Sunteti de acord cu mine aici? 
              Domnul  Sapca Paul – sef Serviciu Cimitire Husi: Stiu ca lucrurile nu sunt perfecte, dar exista 
solutii si ne vom imbunatati activitatea de la o zi la alta. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Vad ca taxa creste  in fiecare an. 
             Domnul consilier  Bobârnat Radu:  Asa este, taxa creste si trebuie sa folositi sumele mai cu 
eficienta. Stiu ca nu va ajung banii, o sa ziceti ca sunt prea putini, ca nu stiu ce, dar curatenia este primul 
lucru care trebuie realizat pentru ca impactul vizual... 
             Domnul  Sapca Paul – sef Serviciu Cimitire Husi:Taxa creste,  vom lua masuri ,  dar in acelasi timp 
a mai aparut o clasa sociala careia i s-a facut o mare dreptate , beneficiarii de scutiri de taxe si impozite in 
acest domeniu, o clasa sociala care a fost foarte năpăstuită  zeci de ani de zile, careia i s-a facut dreptate, 
rudele de gradul I a persoanelor persecutate politic , veterani care au fost…s.a.m.d,inclusiv aceste 



60 | P a g e  

 

persoane beneficiaza din partea noastra de toate gratuitatile, inclusiv  la ceea ce detineau, vin cu solicitari, 
si pe buna dreptate, detin dreptul acesta,  si noi le dam tot concursul. Asta se face in timp ce din partea 
cealalta cheltuielile cresc a furnizorilor de servicii , am zis ca am gasit o taxa cu 5 lei mai mult fata de ultimii 
patru ani, zic eu ca nu este o ambitie  foarte mare, care sa incerce sa  acopere toate aceste costuri. 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu:  Da, o ambitie pentru eficienta si sa faceti si curatenie, da! 
           Domnul  Sapca Paul – sef Serviciu Cimitire Husi: Da, dar suprafata cimitirului s-a marit cu aproape 
1/3, lucru care face ca volumul de munca la numarul de oameni , sa fie mult mai mare. 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu:   Suprafata nefolosita? 
            Domnul  Sapca Paul – sef Serviciu Cimitire Husi: Suprafata folosita. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Asta inseamna ca a crescut si numarul persoanelor care 
contribuie. 
             Domnul  Sapca Paul – sef Serviciu Cimitire Husi: Da, dar si pe masura cu  beneficiarii pe care vi  
i-am spus mai inainte. Sunt multi beneficiari. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania : Daca nu mai sunt alte discutii,  
supun   la vot proiectul de hotarare in varianta  propusa de initiator . Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
 foloseste platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent  nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 17 voturi  pentru). 
31.Diverse. 

• Domnul ec.Mihai Gheorghe - evaluator autorizat : Scrisoare deschisă către consilieri, 
inregistrată la Primăria municipiului Huși la nr. 39371 din 06.12.2022, ref. la criticile virulente 
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și nefondate ale consilierilor locali cu privire la evaluarea locuințelor ( apartamente) , în 
vederea cumpărării de către chiriași . 

          Domnul consilier  Bobârnat Radu:  „Referitor la aceasta scrisoare, nu este nimica de votat,dar ne 
atrage atentia ca noi „penalizam” intr-un fel  acei chiriasi care vor sa-si cumpere apartamentele, si ca 
valoarea pusa de el de 120.000 lei pentru un apartament cu 3 camere a fost una corecta.Chiar din 
scrisoarea lui se vede cat de subiectiv a fost in stabilirea acelei valori. El ne atrage atentia ca acei oameni 
ar trebui sa beneficieze de niste facilitati, de niste scutiri, ca nu au avut posibilitatea sa o cumpere la timp, 
cum au cumparat si altii, si au stat chiriasi 37 de ani. Eu stiu ca le-am cerut un singur lucru – sa stabileasca 
valoarea de piata. Asta este valoare de piata, ce a stabilit el ? Nu este valoare de piata, este o valoare 
subiectiva pe care a pus-o el „din burta”.” 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Daca imi permiteti, as vrea sa mai fac si eu o completare, 
suplimentar la ceea ce a spus domnul Bobârnat, ca dovada ca intr-adevar el vrea sa vanda pactic la niste 
preturi derizorii , este pretul pe care l-a stabilit dupa „nu stiu ce criterii” de 32.000 lei la acel apartament, pe 
care noi l-am, deci, acum in aceasta scrisoare , vedeti ca la final sunt prezentate 2 grafice, de rambursare, 
o data ca face grafic de rambursare cu rata fixa intr-o parte, si in alta parte cu rata descrescatoare, sa iasa 
si mai mare decalajul, dar pentru acelasi imobil prezinta o alta varianta de 32.000 lei, iar tot ce face pe 
parcursul acestei scrisori, sunt niste speculatii. Daca este atat de indignat de atitudinea noastra, poate ca 
nu mai vrea sa colaboreze cu Primaria Husi!?” 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:”Doamna consilier Popa, i-am cerut sa ne 
explice , sa vina si sa explice, dumnealui a trimis aceasta scrisoare. Haideti sa continuam, un pic, domnul 
Cehan a intarziat, poate ne spune si de ce,  domnul Țocu este aici, pentru ca a ramas un subiect “așa”… 
domnule director Cehan?!” 
         Domnul consilier  Bobârnat Radu: Domnule primar, ideea era la scrisoarea domnului ec.Mihai care 
ne-a certat, va zic eu....  
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu am citit-o, iti dau cuvantul meu de onoare 
ca nu am citit-o! 
          Domnul consilier  Bobârnat Radu: „Eu zic ca ar fi bine sa va ganditi  si sa incetati colaborarea cu el”. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Inchei colaborarea conform “legii cu oferte”. 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu:”Cautati niste specialisti mai buni!” 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Iti dau un exemplu, analizam acum…. 
           Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia:  El s-a “devoalat” singur in aceasta scrisoare. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Documentatiile tehnice ale celor care s-au 
inscris la licitatie la Primaria Municipiului Husi , intamplator am aflat, nu am voie sa ma uit, si mi s-a zis ca 
fosta firma, domnul Mihoci in speta, este venit cu alta firma,acum este venit cu alta firma sa faca lucrarea. 
Pun o singura intrebare, ce pot sa-i spun eu Comisiei de licitatie? Nimic. Legea spune in continuare, daca 
se califica ajunge la ultima faza –pretul. Daca vine cu un pret mic, eu nu pot sa-l dau afara.” 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu: „Eu am inteles, dar va rog sa solicitati oferte de la mai multi 
specialisti, pentru ca....”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Bun, haideti sa continuam cu domnul Cehan, 
sa ne explice dumnealui. Sa ne spuneti care a fost activitatea dvs. in aceste 4 luni , nu 6, in ce consta, ce 
ati facut si ce planuri aveti ? 
           Domnul Cehan Mihai – Clubul Sportiv municipal Husi: Daca doriti o sa va furnizez dvs. si celorlalti 
consilieri, in scris, un Raport de activitate.  
           Domnul consilier  Bobârnat Radu: In scris este cel mai bine. 
           Domnul Cehan Mihai – Clubul Sportiv municipal Husi:Da. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Bun, dar daca tot  esti aici, spune-ne in cateva 
cuvinte in ce a constat activitatea in aceste 4 aluni de zile! Am vrut la un moment dat sa raspund eu dar nu 
am avut toate informatiile. 
            Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv Municipal Husi: Toti stiti Hotararea de 
Consiliu Local, ati aprobat-o in calitate de consilieri, am venit cu bugetul pentru infiintarea a 3 sectii de 
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fotbal, baschet si handbal din cele 6 sectii care le-ati aprobat dvs. initial, bugetul este propus deja de o luna 
si jumatate, cu numar de inregistrare , si din discutiile purtate, a ramas pentru dupa  01 ianuarie, de abia 
atunci, iar dupa cum stiti hotararea s-a dat in august/septembrie de infiintare a acestui club sportive, iar in 
acel moment sezonul competitional era inceput pentru toate categoriile sportive. Mai mult decat atat, 
antrenorii…. 
          Domnul consilier  Bobârnat Radu: Ne intereseaza pentru sportul de masa, nu pentru inscrierea la 
competitii. 
          Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv Municipal Husi: Pentru sportul de masa? Nu 
vorbim de sportul de performanta. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sportul de performanta, eu sper sa-l realizam 
cu acei copii care ii pregatiti dvs.1 -2 ani , sa formati o echipa care sa fie competitiva  la nivel de varsta lor. 
           Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: Pregatim copii de la nivel 
prescolar, avem parteneriate cu  gradinite, si facem in fiecare an , este vorba de 300- 350 de copii….. 
          Doamna consilier Patrascu Luiza : Da, 350 de copii prescolari din gradinite. 
          Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: ….350 de copii prescolari, 
avem propunere sa organizam niste evenimente anuale inclusiv  pentru toata populatia orasului , am venit 
cu propunerea ca intre orele 19,00 – 20,30 sa poata fi folosit Stadionul , in mod gratuit, indiferent de varsta, 
astfel incat sa se poata face miscare, in cadru organizat. Diferite parteneriate cu cluburile sportive existente 
,care si-au aratat disponibilitatea, nu vor gratuit sa vina si sa faca o activitate, gen aerobic, gen chiar si 
baschet, fotbal, s.a.m.d,sa cream niste programe pentru seniori, dar in esenta ca si sport de masa,repet, 
momentan  incercam sa stimulam  aceste sectii vulnerabile. 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu:Una dintre sectii  este functionala? 
           Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: In momentul de față nu are 
cum sa fie functionale pentru ca nu este aprobat  bugetul . 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu:Dar ati facut proiectie de buget, tot ce trebuie? 
            Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: Am facut niste proiectii 
preliminare si pot sa va spun ca 2 din cele 3 sectii putem stabili,  in sensul de un  antrenor, printr-un 
contract de colaborare,  pe 2-3 sectii pe categorii de varsta. Dar nu avem bugetul aprobat si nu putem... 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In momentul in care ai solicitat bugetul, l-ai 
transmis, ai avut o discutie sa vezi daca ceeea ce ai solicitat pentru antrenori, ca suma, ai putea gasi si 
persoana care sa faca aceasta activitate pentru sport? 
             Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: Pentru cele 2 sectii…. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Care sunt cele 2 sectii ? 
             Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: Sectia de handball si cea se 
baschet, fara nici o problema, pentru partea de fotbal acolo sunt mai multe discutii, din punct de vedere 
financiar  s-ar putea sa necesite o investitie mai mare, in sensul ca ar mai fi nevoie de inca o persoana care 
sa se ocupe si de juniori, nu numai de seniori. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Eu pun o alta intrebare penntru ca eu asa am 
vazut, nu eu, dar cel putin eu cand am acceptat ideea de a infiinta clubul , am gandit ca toti copiii, toti tinerii 
din municipiul Husi sa poata sa participe la o activitate sportiva  supravegheata de un antrenor. In ideea 
aceasta am zis, cred ca va aduceti aminte si dvs. de atunci, am folosit aceleasi cuvinte, am spus in felul 
urmator, o sa mergem pe contractul de colaborare cu anumiti profesori de sport, antrenori care nu stiu ce 
conditii trebuie sa indeplineasca , dar probabil trebuie sa detina niste atestate, care sa poata sa 
pregateasca nu numai copiii de 5,7 sau 7-9 ani, pot sa pregateasca 3 grupe, pentru ca nu dureaza un 
antrenament pentru copiii de 7 ani mai mult de 2 ore!? Cat dureaza un antrenament pentru copii , Cătălin? 
          Domnul consilier Țocu Cătălin: Da, 2 ore. 
         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Poate sa antreneze 2 ore, face pauza, apoi alta 
grupa, poate sa antreneze 3 grupe . Nu trebuie fiecare grupa cu antrenorul ei. Practic ar avea un contract 
de munca, chiar daca este unul de colaborare. 
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         Domnul consilier  Bobârnat Radu: Nu cred ca trebuie un antrenor cu atestat, un profesor de sport  
este de ajuns, nu trebuie atestat pentru ca nu se face sport de performanta! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Asta am spus si eu, un profesor de sport sau 
un instructor sportiv. 
          Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: Pentru celelalte sectii nu o sa 
fie nici o problema, doar la fotbal acolo…. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: Sa fie macar instructor sportiv, sa aiba licenta?! 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu: Dar de ce? Este vorba de  copii de 5 ani , de 6 ani . 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In momentul in care de apuci si formezi 
echipe, asa vad eu, Radu,trebuie sa ai anumita specializare ca sa poti face volei sau handbal,de ce, ati 
vazut ca se intampla accidente de tot felul la cluburi cu “supramedici”, cluburi cu renume. 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu: Putem specifica in contractul de colaborare, sa-i supravegheze, 
ne putem uita in actele normative si o sa vedem care sunt conditiile. 
           Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: Am inteles ce ati vrut sa 
spuneti dvs., dar daca o sa gasim persoane specializate in sportul respectiv….. 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu: La un anumit nivel,trebuie! 
            Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi:….da, la un anumit nivel,iar 
pentru copiii de 5,6-8 ani, nu este nici o problema, o sa gasim o persoana care sa se ocupe de ei, un 
profesor de educatie fizica, s.a.m.d. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Ideea mea  a fost atunci cand am infiintat 
clubul, am discutat cu mai multi, ca acele cluburi existente  gen “Pajura”, gen”Tocu”, au antrenori, putem 
prelua noi inclusiv  activitatea  acelor copii  cu acei antrenori. Nu vine si lucreaza numai 2 ore, poate 
lucreaza pentru 1200 lei 2 ore. Dar putem sa gasim sa lucreze cu 3 grupe, s.a.m.d. Ideea este, Mihai, ca si 
acel copil ale carui parinti sunt someri, sa poate veni sa faca sport, nu numai copiii ale caror parinti au 
foarte multi bani.Discutia asta am avut-o cu tine si cand nu erai director la clubul sportiv, te ocupai cu 
baschetul, si iti spuneam acelasi lucru! 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu: Asa este, dar ideea este urmatoarea, au trecut nu 6 luni, au trecut 
4 luni, dar haideti sa facem ceva pentru .... 
           Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: Au fost si probleme de ordin 
administrativ, ce ati aprobat si astazi dvs.legat de sediu. 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu:Noi astazi am aprobat o schimbare de sediu . 
           Domnul Cehan Mihai – director executiv Clubul Sportiv municipal Husi: Schimbarea de sediu ne 
ajuta la …. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Domnule Cehan, din cate stiu eu ati depus o 
solicitare de buget, si din discutiile pe care le-am avut , nu stiu daca putem suporta in totalitate suma pe 
care ati solicitat-o. O parte din suma o putem suporta , dar parerea mea este ca trebuie sa veniti cu date 
mult mai concrete, pe care trebuie sa vi le aprobe si consiliul local. Ai acum la Stadion si reprezentantul 
primarului , discutati si “aprobati-va” acolo, vedeti  care sunt problemele…. 
            Domnul consilier  Bobârnat Radu:Vedeti care sunt obiectivele. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….vedeti concret cat ar costa “sectia de 
baschet”, cat ma costa “sectia de volei”,cat ma costa “sectia de fotbal”, cu cate grupe, cati copii as putea sa 
primesc , dar in acelasi timp, este si Cătălin aici, trebuie sa aveti o discutie , daca varianta care o propune 
Consiliul Local , dar si eu, de a uni efectiv, de a prelua activitatea lor in clubul nostru, si atunci  automat, 
anul asta de asta am si acceptat sa fie asa, pentru ca la anul trebuie toate “inscrisurile” acelea, nu stiam nici 
eu de ele, inscrierile in liga, si nu mai stiu ce, sa avem si o  activitate de performanta  la nivel de copii si in 
acelasi timp sa putem pregati, sa avem si satisfactia ca sustinem miscarea sportiva in municipiul Husi. Este 
in regula? 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Bun, acum vreau si eu sa va urez  “La multi 
ani”,multumesc  pentru cat am colaborat si am reusit sa trecem multe hopuri anul acesta, am realizat multe 
impreuna, e normal ca acolo unde sunt mai multe minti apar si discutii, este normal ca daca sunt 
constructive sa se finalizeze, si este foarte bine, vreau sa va doresc Un An Nou Fericit, atat dvs. cat si 
membrilor familiilor dvs, celor dragi, multe realizari, multe sanatate, si o sa mai avem lupte politice ca nu 
avem ce face!?” 
       Domnul consilier  Bobârnat Radu:”Asta este situatia! La multi ani!” 
        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania : Daca nu mai sunt alte subiecte 
de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  ordinare  a Consiliului Local  al  Municipiului Huşi  
din data de  28 decembrie  2022 .  
              
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR GENERAL ,   
                   Toma Catalina Tania                                                             jr.Monica Dumitrașcu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Întocmit, 
     Consilier  
 Anișoara Oprea  

 
 
 
 
 
 
 
 


