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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   02 februarie  2023   în cadrul  ședinței   ordinare  a 

Consiliului Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  

municipiului Huşi nr.102 din  27.01.2023 

 

 

          Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.102 din  27.01.2023 a fost 

convocat  în  ședință  ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de 02 

februarie 2023  , ora  15,00, 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 , jr.Stoica Liviu – Compartiment juridic, Hoha Daniela – director la Cresa 

Municipiului Husi. 

         La ședință CL  Husi din data de  02 februarie 2023  a participat  reprez. presa locală.  

         Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  27 

ianuarie 2023   a Dispozitiei nr.102 din 27.01.2023. 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu face prezența   

constatând  că  sunt prezenţi la şedinţa un număr de  19 consilieri locali, din care: 3(trei) 

consilieri locali sunt  prezenti  folosind o platforma online de videconferinta – domnul 

Corjinschi Ioan Alexandru, domnul Romila Claudiu, doamna Rotariu Nicoleta. 

           Se constată că şedinţa este legal constituită.  

            Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:V-as ruga sa 

faceti propuneri pentru alegerea  preşedintelui de şedinţă a  Consiliului Local al 

municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv luna  februarie 2023  , 

luna  martie 2023 ,  luna  aprilie  2023 . Da, domnule Ciupilan Valeriu Ioan , va rog! 

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan  : Propun presedinte de sedinta CL Husi  

pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna  februarie  2023 , luna  martie 2023,  luna aprilie  

2023) pe domnul consilier Cristinel Popa. 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :  Alte propuneri? 

Daca nu sunt, supun la vot propunerea ca domnul consilier local Popa Cristinel sa fie 

preşedinte de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru o perioadă  de  

3 luni de zile , respectiv luna  februarie  2023 , luna  martie 2023,  luna aprilie  2023. 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu: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  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

consilier local Popa Cristinel  sa fie preşedinte de şedinţă a  Consiliului Local al 

municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv luna  februarie  2023 , luna  

martie 2023,  luna aprilie  2023, fost aprobata  cu 18 voturi  pentru), 1 abținere) – domnul 

consilier local Popa Cristinel. 
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            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Supun la vot proiectul 

de hotărâre completat ( domnul consilier local Popa Cristinel). 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 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
X 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 18  voturi  pentru)  , 1 abtinere) - domnul consilier local Popa Cristinel. 

 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu: Avand in vedere 

ca a fost  desemnat presedinte de sedinta pentru aceasta luna , domnul consilier Popa 

Cristinel , va rog sa preluati conducerea sedintei! 

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Cristinel  :  Buna ziua! Avem 

inscrise pe ordinea de zi un număr de 31 de proiecte de hotarare .De asemenea , exista  

completarea ordinei de zi  : 

• Proiect de hotarare nr.88 din 01.02.2023 privind înfiinţarea unităţii de 

învăţământ cu personalitate juridică - „CREŞA MUNICIPIULUI HUŞI”, în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Huşi, prin reorganizarea Creşei 

din Municipiul Huşi- inițiator primarul municipiului Huși. 
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       Preşedintele de şedinţă, Popa Cristinel  :  Supun la vot ordinea de zi  completata. Cine 

este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ?   

             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 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier local Popa Cristinel  : Ordinea de zi 

completata  a fost aprobata cu  19 voturi pentru). 
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  Ordinea de zi are urmatorul continut : 
1. Proiect de hotărâre nr.57 din 26.01.2023  pentru  alegerea  preşedintelui de şedinţă a  

Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv luna  

februarie  2023 , luna  martie 2023,  luna aprilie  2023 – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.58 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 – 2024 pentru 

obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura 

educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane-  SMIS 

2014+:125731”  -  inițiator primarul municipiului Huși. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.59 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2024 pentru 

obiectivul  “Reabilitarea  termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 

117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020,  Axa priotritara 3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute 

de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 

a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în 

clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

4.  Proiect de hotărâre nr.60  din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023  pentru 

obiectivul  de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor -  tronson II din Municipiul 

Husi” - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.61 din 26.01.2023  privind  actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru 

obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate 

Urbana Durabila ” cod SMIS 123567”  in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,  

Axa  prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea 

de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate 

tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane 

multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila 

– Cod SMIS 123567 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.62 din 26.01.2023   privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2024 pentru 

obiectivul de investitii  “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.63 din 26.01.2023  privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 

“Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023” - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.64 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru 

obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167,  inițiator 

primarul municipiului Huși. 
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9. Proiect de hotărâre nr.65 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru 

obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din  

Municipiul Huși, județul Vaslui››,- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

10. Proiect de hotărâre nr.66 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru 

obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod 

SMIS 142240, - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

11. Proiect de hotărâre nr.67 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru 

obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu 

dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1” - Cod 

SMIS 138389- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

12. Proiect de hotărâre nr.68 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru 

obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din Municipiul Husi, judetul 

Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 

9.1” - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

13.  Proiect de hotărâre nr.69 din 26.01.2023  privind actualizarea  creditelor de angajament pentru 

acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru 

obiectivul “Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, cod 

SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul  Programului Operational Capacitate 

Administrativa 2014-2020  – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru 

cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – Obiectivul 

specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locala  ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

14. Proiect de hotărâre nr.70 din 26.01.2023   privind  actualizarea   creditelor de angajament 

pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2024  

pentru obiectivul  “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru 

Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în 

cadrul  Programului Operaţional  Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare,  

inclusiv  în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii prin  dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific  10.2 Creşterea 

gradului de participare la învăţământul profesional şi  tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – 

cod SMIS 122165 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

15. Proiect de hotărâre nr.71 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2025 pentru 

obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” 

(contributie locala) - inițiator primarul municipiului Huși.  

 

16. Proiect de hotărâre nr.72 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2024 pentru 

obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu 

din Municipiul Huși, Județul Vaslui ” - inițiator primarul municipiului Huși. 
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17. Proiect de hotărâre nr.73 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru 

obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

18. Proiect de hotărâre nr.74 din 26.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru 

obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.75 din 26.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru 

obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin 

PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

20. Proiect de hotărâre nr.76 din 26.01.2023  privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru 

obiectivul “Cresterea Eficientei energetice a Infrastructurii de iluminat public in Municipiul Husi” 

- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

21. Proiect de hotărâre nr.77 din 26.01.2023  privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru 

obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational    Cod SMIS 

142239 ” - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

22. Proiect de hotărâre nr.78 din 26.01.2023  privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru 

obiectivul de investitii <<Reabilitare “Casa Jenica Mitache”-Gradinita cu program normal nr.4 din 

Municipiul Husi, Jud.Vaslui>>- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

23. Proiect de hotărâre nr.79 din 26.01.2023     privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru 

obiectivul “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

24. Proiect de hotărâre nr.80  din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru 

obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare 

medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - inițiator primarul municipiului Huși.  

 

25. Proiect de hotărâre nr.81 din 26.01.2023  privind includerea in bugetul local  a sumei de 

17.742,50 lei , reprezentand  cotizația de membru  al Asociației  Municipiilor din România, 

datorată  de  municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2023- inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

26. Proiect de hotărâre nr.82 din 26.01.2023   privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei 

din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de 

Excelenta Vaslui – Centrul Husi - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

27. Proiect de hotărâre nr.83 din 26.01.2023  privind constituirea fondului de rezervă bugetară  la 

dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului Huşi în suma de  20,3  mii lei - inițiator primarul 

municipiului Huși. 
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28. Proiect de hotărâre nr.84 din 26.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in 

suma de  3925,39 mii  lei inregistrat la 31.12.2022  , ca sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii 

de dezvoltare buget local 2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

29. Proiect de hotărâre nr.85 din 26.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in 

suma de 2.540,14 mii  lei rezultat din executia bugetelor  de venituri si cheltuieli ale activitatilor 

finantate integral  din venituri proprii la data de 31.12.2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

30. Proiect de hotărâre nr.86  din 26.01.2023  privind adoptarea  bugetului local pe anul 2023 si 

estimat pentru anii 2024 – 2026 ,  inițiator primarul municipiului Huși. 

 

31. Proiect de hotărâre nr.87 din 26.01.2023  privind aprobarea   bugetului de venituri si cheltuieli  

pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024 - 2026  al institutiilor publice finantate integral sau partial 

din venituri proprii  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

32. Proiect de hotărâre nr.88 din 01.02.2023 ( inscris suplimentar pe ordinea de zi) privind 

înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - „CREŞA MUNICIPIULUI 

HUŞI”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huşi, prinreorganizarea Creşei din 

Municipiul Huşi- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre nr.57 din 26.01.2023  pentru  alegerea  preşedintelui de 

şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de 

zile , respectiv luna  februarie  2023 , luna  martie 2023,  luna aprilie  2023 – 

inițiator primarul municipiului Huși. 
        *domnul consilier local Popa Cristinel a fost ales  preşedinte de şedinţă a  

Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru o perioadă  de 3 luni de zile , respectiv 

luna  februarie  2023 , luna  martie 2023,  luna aprilie  2023.  

 

        Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Cristinel solicita   comisiilor  de 

specialitate sa prezinte avizele pentru proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi a 

sedintei CL din 02 februarie 2023. 

          Domnul consilier Focia Alexandru  :  Din partea Comisiei  juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti, exista avize favorabile pentru toate proiectele de hotarare. 

          Domnul consilier Popa Cristinel : Din partea Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ -  

exista avize favorabile pentru toate proiectele de hotarare. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Din partea Comisiei  pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie 

–  exista avize favorabile pentru toate proiectele de hotarare. 

           Domnul consilier Iacob Ioan  : Din partea Comisiei  pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – exista avize 

favorabile pentru toate proiectele de hotarare. 
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          Doamna consilier Patrașcu Luiza : Din partea Comisiei  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe - exista 

avize favorabile pentru toate proiectele de hotarare. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Cristinel: Multumesc! Trecem mai 

departe, discutam ordinea de zi. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.58 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2022 – 2024 pentru obiectivul „Regenerare Cartier 

Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala 

pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane-  SMIS 

2014+:125731”  -  inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier local Popa Cristinel   precizeaza ca 

există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 

foloseste 

platforma  

online de 

- - 
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videoconferinta 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

3. Proiect de hotărâre nr.59 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2018-2024 pentru obiectivul  “Reabilitarea  

termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si 

a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020,  Axa priotritara 3  “Sprijinirea tranzitiei 

catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 

3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Obiectiv Specific - Creșterea 

eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de 

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari - inițiator primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   
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o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

- - 
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videoconferinta 

17.  Rotariu Nicoleta 

X 
foloseste 

platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: S-a scos la licitatie lucrarea ? 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : La Primarie ? 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, da! 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Este deja desemnat 

castigatorul. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da? 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Este o contestatie facuta de 

cel care alta firma, care a lucrat-o, contestatie pentru ca s-a solicitat o autorizatie de 

ignifugare  care nu era in caietul de sarcini , ca ar fi vrut sa-l descalifice cineva, probabil 

ca in 30 de zile o sa inceapa lucrarile. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Multumim! 

 

4. Proiect de hotărâre nr.60  din 26.01.2023  privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2020 - 2023  pentru obiectivul  de investitii 

“Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor -  tronson II din Municipiul 

Husi” - inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 - - 
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2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

5. Proiect de hotărâre nr.61 din 26.01.2023   privind  actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de 

carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” 

cod SMIS 123567”  in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,  

Axa  prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii 

scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru 
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zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile 

si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de 

mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca 

există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Da, poftiti, doamna consilier Popa! 

        Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: As vrea sa intreb Executivul, o parere 

sincera, chiar credeti ca se poate  realiza de “38 de milioane” anul asta? 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Este vorba de  Planul de 

Mobilitate Urbana Durabila? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Da, da! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Majoritatea cheltuielilor 

sunt pe autobuze, pentru autobuze deja contractul este semnat, termenul de livrare este 

undeva in lunile iulie-august 2023, astazi s-a semnat si contractul pentru “Terminal”, din 

punctul meu de vedere, undeva in luna septembrie ar trebui sa fie gata. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Daca este sa, Doamne-ajută! 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Contractul pentru  

autobuze  este semnat de anul trecut, “230 mild”.erau autobuzele. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel: Multumim, 

domnule primar! Doamna consilier Popa, daca mai aveti intrebari?    

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu, legat de acest proiect, nu! 

           Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 - - 
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4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 
X 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 

platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

6. Proiect de hotărâre nr.62 din 26.01.2023   privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2019 - 2024 pentru obiectivul de investitii  

“Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - inițiator primarul 

municipiului Huși.                 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 
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conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 
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18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

7. Proiect de hotărâre nr.63 din 26.01.2023  privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2023 - 2024 “Program reparatii strazi in Municipilul 

Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023” - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca 

există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? Da, poftiti, doamna consilier Popa! 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aici, stiu ca am mai intrebat odata, imi 

cer scuze daca mai repet intrebarea, fiind reparatii strazi  stiu ca a fost pe anul 2020 si s-a 

continuat in 2021. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Au fost 2 licitatii, doamna 

consilier, a fost odata, si a mai fost o data  pe 5 ani. In baza Acordului-cadru stabilim in 

fiecare an care sunt strazile care pot fi reparate. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Stiu asta, inainte faceam anual chestia 

asta. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Si acum tot anual se face. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Ati mai intrebat 

si intr-o sedinta din luna decembrie, s-a facut un Program de reparatii strazi cu actualizare 

de “2.703.000”, ulterior inca o actualizare de “230.000 fara TVA”, Contractele 

subsecvente incheiate prevedeau  executia lucrarilor in anul 2022 si plata in anul financiar 

2023, mai departe, din suma asta de “5.303.000” care inseamna Program reparatii strazi, 

s-a bugetat pe anul 2023 suma de “3.163.000”, acoperindu-se executia in cadrul 

contractelor care au fost aprobate. Si, da, s-a discutat atunci de niste contracte din anul 

2020, 2021, si v-am raspuns atunci, va spun si acum la fel, ca sunt actualizate prin acte 

aditionale. 
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        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel : Da, multumim! 

Daca mai sunt discutii ?  

       Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sunt achitate, sunt incheiate lucrarile? 

       Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca ar fi fost incheiate, nu  

le-am mai fi prins astazi. 

        Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Marirea 

termenului prin act aditional. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Daca nu mai sunt 

intrebari , supun la vot proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
X 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 
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             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

8. Proiect de hotărâre nr.64 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Construirea unui teatru 

de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167,  inițiator primarul municipiului 

Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie 

socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Da, domnule consilier Bobârnat!? 

        Domnul consilier Bobârnat Radu: Urmeaza o serie de proiecte de hotarare la care noi 

ne-am cam abținut, din diverse motive,nu ca nu vrem un teatru de vara, nu ca nu vrem sa 

se faca investitii in Husi, nu ne convine ba locatia, ba cofinantarea, s.am.d. Nu are rost sa 

mai reluam argumentele pe care le-am expus cu alta ocazie,  

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Chiar daca nu am fost la 

sedinta, m-am uitat la “argumentele” dvs. din sedinta trecuta, le-am inteles, au fost 

proiecte  care le-am depus pe GAL, au durat si 4 ani de zile pana s-au semnat contractele, 

trebuie sa le ducem la capat! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Cine si le-a asumat, sa le duca la capat. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Bineinteles, eu mi le-am 

asumat. Asa cum mi-am asumat  si cu FDI-ul, cand s-a spus ca s-a anulat, si l-am 

terminat, mai este si “Anghel Saligny” de la “17” la “350”. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Este bine, trecem la 

vot. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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  X - - 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
- 

 

- X 
foloseste platforma   

online de videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 13  voturi  pentru) , 6 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat 

Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 
 

 

 
9. Proiect de hotărâre nr.65 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 
Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul de investitii «Construire 
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Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din  Municipiul 
Huși, județul Vaslui››,- inițiator primarul municipiului Huși.              
         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza 
ca există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest 
proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil 

proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? Da, poftiti, doamna consilier Popa?! 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Am vazut facuta o mentiune acolo , 

valoarea contractata a lucrarilor este de “1.445.000”, dirigintie de santier “1900”? Si cand 

ati facut…… 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Am mers mai 

departe pe valoarea devizului general, asa este. Da, la data cand s-a aprobat documentatia 

tehnico-economica s-au aprobat  si la “alte cheltuieli”, inclusiv dotari, nu am la mine 

devizul.  

         Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Doamna 

consilier Popa, eu cand fac creditele de angajament, le fac la nivelul devizului general, la 

nivelul documentatiei tehnico-economice. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu la nivelul contractat?! 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica:Nu, nu la nivelul 

contractat, pentru ca mai urmeaza sa se contracteze. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Cine executa lucrarea, cine executa 

lucrarea? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu ma intrebati, ca nu 

stiu. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Poate stie doamna?! 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Nu este ajuns 

la mine contractul. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: „Croitoru”. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Croialy Construct” a 

castigat “Terminalul”, iar aici , ala care a facut “Casa de cultura”, nu stiu exact cum il 

cheama, imi scapa numele acum. 

           Doamna consilier Patrașcu Luiza:”Gheuca”. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Dar cum asa?! 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu stiu acum numele 

firmei. 

          Doamna consilier Patrașcu Luiza: “Ecastep”. 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Da,“Ecastep”. 

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Daca nu mai sunt 

discutii, supun la vot proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
X 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

10. Proiect de hotărâre nr.66 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia 
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Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240, 

- inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca 

există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie 

socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
- 

 

- X 
foloseste platforma   

online de videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 13  voturi  pentru) , 6 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat 

Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 

11. Proiect de hotărâre nr.67 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor 

de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – 

reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1” 

- Cod SMIS 138389- inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie 

socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
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3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
- 

 

- X 
foloseste platforma   

online de videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 13  voturi  pentru) , 6 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat 

Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 

12. Proiect de hotărâre nr.68 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Lucrari de 

infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din Municipiul Husi, judetul 

Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL 

Husi – CI 2019/9/OS 9.1” - inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o 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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o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie 

socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre?  

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Asta nu trebuie sa se termine acuma? 

            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica:Da, va spun 

acuma, este practic  incheiat, s-a inaintat situatie de lucrari de catre societate, urmeaza sa 

se depuna pentru cererea plata si sa se deconteze in cadrul, la proiectul asta Dric.2 , 

Dric.3, au fost cheltuieli neeligibile de “498.000”, dar s-au incadrat in valoarea eligibila. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Bun. 

            Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel :Multumim!  Supun 

la vot proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 - - 



27 | P a g e  

 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta 
X 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

13. Proiect de hotărâre nr.69 din 26.01.2023  privind actualizarea  creditelor de 

angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Implementare Soluții 

informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative 

vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, cod 

SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul  Programului 

Operational Capacitate Administrativa 2014-2020  – cererea de proiecte 

POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) 

”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 

pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 

puțin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică locala  ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca 

există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o  Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . Cine este  pentru),  împotrivă) ,  

abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”. 

         Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
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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 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

14. Proiect de hotărâre nr.70 din 26.01.2023   privind  actualizarea   creditelor de 

angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Huşi, pentru perioada 2020-2024  pentru obiectivul  “Reabilitarea , 

modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire 

C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este 
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accesată în cadrul  Programului Operaţional  Regional 2014 – 2020 , Axa 

Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de 

investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare,  inclusiv  în formare 

profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii prin  dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv 

specific  10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi  

tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

                Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca 

există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este incheiat contract de executie lucrari 

aici ? 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv Directia Economica : La Colegiul 

Agricol? 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da. 

           Doamna ec.Safta Trofin–director executiv Directia Economica:La Colegiul 

Agricol…. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Se termina acum licitatia, 

este desemnat cistigatorul, trebuie anuntat.  

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si asta este cu termen de finalizare in 

luna decembrie 2023. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Toate au termen de 

finalizare decembrie 2023. 

            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv Directia Economica: 31.12.2023. 

             Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . Cine este  pentru),  împotrivă) ,  

abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”. 

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
Nr.  Numele şi prenumele  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 
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crt. consilierului local  

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

15. Proiect de hotărâre nr.71 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2021–2025 pentru obiectivul de investitii 

“Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” 

(contributie locala) - inițiator primarul municipiului Huși.  



31 | P a g e  

 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre?  

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aici nu corespunde Anexa nr.2 cu 

referatul  sau cu proiectul de hotarare, sunt trecuti gresit anii. In loc de 2021 – 2025, este 

trecut in Anexa nr.2 “perioada 2019-2023”.  

Doamna ec.Safta Trofin–director executiv Directia Economica: Da, am inteles, 

trebuie corectati anii in Anexa nr.2, sa fie la fel ca in proiectul de hotarare. Se mai 

intampla! 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Dar nu am spus nimic rau, este o eroare 

materiala, care poate fi corectata. 

          Doamna ec.Safta Trofin–director executiv Directia Economica: Da, asa este, trebuie 

corectati anii in Anexa nr.2, sa fie la fel ca in proiectul de hotarare ( perioada 2021-2025) 

 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Daca nu mai sunt 

interventii , supun la vot proiectul de hotărâre modificat( modificarea  Anexei nr.2 – 

perioada corecta este 2021-2025)   . 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 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

modificata ( modificarea  Anexei nr.2 – perioada corecta este 2021-2025) a fost 

adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

16. Proiect de hotărâre nr.72 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire 

strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din 

Municipiul Huși, Județul Vaslui ” - inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . Cine este  pentru),  împotrivă) ,  

abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”. 

        Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
Nr.  Numele şi prenumele  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 
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crt. consilierului local  

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

17. Proiect de hotărâre nr.73 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului 

Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 - inițiator primarul municipiului 

Huși. 
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       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie 

socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
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15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta 
- 

 

- X 
foloseste platforma   

online de videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 13  voturi  pentru) , 6 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat 

Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 

18. Proiect de hotărâre nr.74 din 26.01.2023 privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, 

str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 

- - 
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platforma  

online de 

videoconferinta 
6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

19. Proiect de hotărâre nr.75 din 26.01.2023 privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire 

locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - 

Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     
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o  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 



38 | P a g e  

 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

20. Proiect de hotărâre nr.76 din 26.01.2023  privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul “Cresterea Eficientei 

energetice a Infrastructurii de iluminat public in Municipiul Husi” - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

21. Proiect de hotărâre nr.77 din 26.01.2023  privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa 

Moruzi si infiintare centru cultural – educational    Cod SMIS 142239 ” - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 



40 | P a g e  

 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
- 

 

- X 
foloseste platforma   

online de videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 13  voturi  pentru) , 6 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat 

Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 

22. Proiect de hotărâre nr.78 din 26.01.2023  privind aprobarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <<Reabilitare 
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“Casa Jenica Mitache”-Gradinita cu program normal nr.4 din Municipiul 

Husi, Jud.Vaslui>>- inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre?  

       Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: As vrea sa intreb aici, de ce nu s-au alocat 

mai multi bani anul asta , s-a pus numai 35,5 mii lei? 

        Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Ca la fiecare lucrare, haideti 

sa o scoatem la licitatie, haideti sa avem constructor, sa gasim sume sa le mutam, avem „o 

groaza” de proiecte europene si stau si ma gandesc cum o sa le terminam.....  

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: S-au gasit constructori acuma? 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: La „Colegiul Agricol” am 

gasit doi, cred ca o castiga cineva de la Bacau, din care am inteles de la ai mei, nu pot sa 

ma uit pe situatiile lor pana la final, sper sa ii gasim, asa cum am adus si pentru FDI, o sa 

gasim sume si pentru finantare, numai sa gasim  intelegere. Asteptam constructorul sa se 

apuce de treaba, si  „Casa mortuara” am programat-o de anul trecut, si abia anul asta 

incep lucrarile. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel :Multumim! Supun 

la vot proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 
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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 

X 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

23. Proiect de hotărâre nr.79 din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “ Constructia unui 

centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:            

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 
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o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
- 

 

- X 
foloseste platforma   

online de videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 
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             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost 

adoptată cu 13  voturi  pentru) , 6 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat 

Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 

24. Proiect de hotărâre nr.80  din 26.01.2023 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului 

Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitarea 

Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala 

pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - inițiator primarul municipiului 

Huși.  

       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o 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.     

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 

o Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale 

sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.     

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre?  

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: S-a gasit constructor aici sau nu? La 

Casa Ralea. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Este scoasa la licitatie. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Putem sa respectam termenul prevazut ? 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Eu zic ca da. Depinde de 

constructor, punem clauze, putem solicita „daune morale”. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Asta voiam sa zic, atunci cand se 

incheie acele contracte, nu pot fi incluse niste clauze? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu se cheama daune morale, doar daune, „daune 

–interese”.  

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: „Daune–interese”,  

scuza-ma!  

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Putem trece la vot? 

Supun la vot proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . Cine este  pentru),  

împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”. 

        Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :   
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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 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

25. Proiect de hotărâre nr.81 din 26.01.2023  privind includerea in bugetul local  a 

sumei de 17.742,50 lei , reprezentand  cotizația de membru  al Asociației  

Municipiilor din România, datorată  de  municipiul Huși , județul Vaslui , 

pentru anul 2023- inițiator primarul municipiului Huși. 
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      Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre?  

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, tocmai am aflat ca populatia 

municipiului Husi, dupa ultimul recensamant, este  25.000 de locuitori. 

          Doamna ec.Safta Trofin–director executiv Directia Economica: 25.000 locuitori la 

Husi? De unde ati aveti cifra aceasta? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Din datele statistice. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Din datele statistice, am 

mai avut aceste discutii, cand am preluat Cinematograful, tot asa, un domn ministru – 

secretar de stat, care era de la PSD, tot asa mi-a spus ca Husul are o populatie de 25.000 

locuitori. I-am spus ca tinand cont ca sunteti  la Ministerul Economiei, de la Ministerul 

Finantelor ,care faceti bugetul, in Municipiul Husi „lucrati” cu 35.432.Astazi Husul  

„lucreaza” cu 36.435. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Lucreaza? 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Astea sunt datele reale cu 

care lucreaza populatia municipiului Husi. 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Se vede si in 

repartizarea sumelor catre buget. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Mai este o problema, o statistica, Husul este al 

treilea oras ca densitate de populatie/mp. Daca va puteti inchipui asa ceva?! De ce? Pentru 

ca avem 6000 de moldoveni ( din R.Moldova). 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: 5000 de„cetateni 

moldoveni”. 

 Domnul consilier Bobârnat Radu: 5000 si ceva! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Pe langa Vaslui, care are 

100 mii si ceva(cetateni din R.Moldova)?! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Imaginati-va ca noi avem 

decat „o garsoniera”! 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Raportat la teritoriul pe care-l are?! 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Ati inteles ce am spus? 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, am inteles! 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Vreau sa spun un lucru, si 

acuma regret, poate sa spuna oricine ce vrea, dar am fost impotriva sa se incheie 

contracte, sa fie 5000 de persoane intr-o garsoniera, dar tinand cont ca la repartitia 

bugetara, la Vaslui au fost 100 mii de cetateni care au primit suma aceea, nu mai tin 

minte..... 

          Doamna ec.Safta Trofin–director executiv Directia Economica: Bugetul Husului , 

fata de Vaslui, ce spune domnul primar, este 38%. Ei au “dublu si”. 
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           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Vasluiul are buget dublu , 

datorita moldovenilor. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Am inteles. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Am intrebat si eu, cum 

este cu cetatenii moldoveni, si mi s-a spus ca este legal.Daca legea spune ca este corect 

asa! Am patit-o la bugetul de anul trecut, la bugetul de acum 2 ani. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Avand in vedere ca in buget este trecuta 

taxa aia de salubrizare (salubritate), eu dupa aia ma iau pentru ca, mi se pare ca este un 

indicator corect. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Numarul populatiei „in fapt”, scriptic este 

altceva. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Da.Sunt vreo 17000 acolo.  

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Daca dovedesc cu acte ca 

nu locuiesc la Husi, sunt plecati in alta parte, ei efectiv sunt cetateni ai Husului, cu viza de 

Husi, daca o perioada de 6 luni lucreaza, sau poate lucra 1 an de zile, el vine si  spune ca, 

conform contractului locuiesc aici, dar anul asta nu pot sa platesc, dar deocamdata stam 

bine si la „taxa de salubrizare”, avem un excedent. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Multumim! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: O ultima chestiune mai am, vedeti utila aceasta 

cotizatie de 17000 lei in fiecare an la Asociația  Municipiilor din România. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: In primii 2,3 sau 4 ani , nu 

am cotizat, dar totusi..... 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Care sunt beneficiile, datorita faptului ca suntem 

in aceasta Asociatie? 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Putem „participa” la toate 

HG care ne intereseaza, la dezbateri. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Ceva concret, nu dezbateri. Dezbateri pot fi 

oricand, dar v-a ajutat cu ceva, concret?! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Teoretic, da, si asta s-a 

intamplat totdeauna, dar acum chiar nu am cum sa le insir pe toate care au fost. 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Se primesc 

mereu e-mail-uri, cel putin, vorbesc in numele meu, se cer puncte de vedere... 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Facem obiectiuni,  puncte 

de vedere, cum ar fi modificata  sau completata o lege, si foarte multe dintre ele se 

concretizeaza.  

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Se concretizeaza?! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Suntem totusi un 

municipiu din atatea alte municipii din tara , putem fi reprezentati... 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Mie mi se par niste „bani aruncati pe ferestra”. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Totusi, vad ca domnul 

Boc se implica, se zbate tare pentru asta. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Să fie sănătos, să se zbată, dar nu pe banii nostri! 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Pe banii tuturor, cred! La 

cate cotizatii se platesc! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, dar mai trebuie selectate unele dintre ele. 
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           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Da, dar parca, din 2014 – 

2016 nu s-a mai platit, nu stiu exact. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica:Nu, anul trecut 

s-a platit prima data pentru doi ani de zile. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Deci, din 2008 de cand 

sunt eu primar. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Bine, multumim!  

Supun la vot proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
nu si-a exprimat votul , nu era conectat la platforma  

online de videoconferinta 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
- 

 

- X 
foloseste platforma   

online de videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru) , 6 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat 
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Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. Domnul consilier 

Corjinschi Ioan Alexandru nu si-a exprimat votul , nu era conectat la platforma  online de 

videoconferinta. 

 

26. Proiect de hotărâre nr.82 din 26.01.2023 privind aprobarea repartizarii sumei 

de 50,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii 

financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

27. Proiect de hotărâre nr.83 din 26.01.2023  privind constituirea fondului de 

rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului Huşi în 

suma de  20,3  mii lei - inițiator primarul municipiului Huși. 

               Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca 

există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 - - 
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3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

28. Proiect de hotărâre nr.84 din 26.01.2023 privind aprobarea utilizarii 

excedentului bugetar in suma de  3925,39 mii  lei inregistrat la 31.12.2022  , ca 

sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2023 - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o 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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o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? Da, doamna consilier Popa !? 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu as intreba pe doamna director , am 

vazut ca aveti si furnizori la Primarie , de “1 milion” – restanti? 1.300.000 lei. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica:Da, la Primarie 

avem furnizori, asa, factura pe decembrie la salubrizare, la spatii verzi, 195.000 taxa 

salubrizare la ADIV, sunt facturile aferente lunii decembrie 2022 pe care le-am platit in 

ianuarie 2023. Mai este un furnizor de 426.000, este depusa o cerere de plata in cadrul 

unui proiect cu eficientizarea iluminatului public, se asteapta sursa de finantare, banii de 

la Mediu. 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Da, banii de la Mediu. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, se pot  disponibiliza la Dezvoltare?! 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Da, ma obliga 

legislatia, imi da voie  sa merg pe Functionare si Dezvoltare, pe acele venituri proprii, o 

sa vedeti la urmatorul, iti sa voie sa faceti si cheltuieli de functionare, dar si cheltuieli de 

dezvoltare. Aici este exclusiv cheltuiala, plus ca majoritatea sumei,  ati vazut ca 

prioritatea sumei este prefinantarea ramasa de la proiecte europene. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Multumim, daca nu 

mai sust discutii , supun la vot proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost adoptată cu 19  voturi  pentru) . 
 

 

 

 

29. Proiect de hotărâre nr.85 din 26.01.2023 privind aprobarea utilizarii 

excedentului bugetar in suma de 2.540,14 mii  lei rezultat din executia 

bugetelor  de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral  din 

venituri proprii la data de 31.12.2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

                  Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca 

există  avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la 

acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 - - 
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3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

fost adoptată cu 18  voturi  pentru) , 1 abtinere) – doamna consilier local Patrașcu 

Luiza. 

 

30. Proiect de hotărâre nr.86  din 26.01.2023  privind adoptarea  bugetului local 

pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024 – 2026 ,  inițiator primarul 

municipiului Huși. 

      Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 



55 | P a g e  

 

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? Nu sunt, vot. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu:„Nu, stati, stati un pic!? Aici sunt niste 

probleme, ar fi bine sa fie si domnul primar aici, ati observat ca noi ne-am abtinut  la 

unele dintre proiectele privind creditele de angajament, ceea ce inseamna ca pentru o 

parte din demersuri nu suntem de acord, nu pentru ca nu ar trebui  facute , ci din diferite 

motive. Ca sa nu mai reluam intreaga discutie privind bugetul, noi spunem ca ne 

mentinem punctul de vedere si la acest proiect de hotarare privind bugetul , o sa ne 

abtinem, pentru aceea ca nu suntem de acord cu o parte din proiectul de hotarare, in al 

doilea rand ca noi consideram ca bugetul trebuie construit altfel, cu alte prioritati, cu alta 

viziune, cu o viziune de dezvoltare a orasului, nu numai de sustinere a lui din punctul de 

vedere al asistentei sociale, vorbeam de modul in care este construit bugetul, avem viziuni 

diferite, pareri diferite, dvs. ati construit bugetul dupa o anumita filozofie, dupa o 

„anumita pricepere”, prioritizarea obiectivelor, noi avem alta viziune, nu are rost sa facem 

amendamente pentru ca le stim soarta, noi suntem aici cativa consilieri din opozitie, asa 

ca rolul nostru este sa atragem atentia asupra unor aspecte,  a aspectelor pe care le 

consideram necesare, utile, a celor pe care-i reprezentam noi, chiar si a intregii populatii a 

Husului.  De aceea o sa ne abtinem la acest proiect de hotarare cu bugetul local , care 

reprezinta, cum am spus, viziunea dvs.” 

Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Am inteles! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:„O mica chestiune tehnica, am vazut in anexele 

acelea de la buget, nu ati trecut peste tot „mii lei”, la Cap.Dezvoltare, Functionare, acolo 

pe la anexe, ati trecut numai lei, anexele fac parte din hotarare, trebuie sa se stie ca acolo 

este vorba de mii lei. Da?” 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: „Eu, care am construit 

bugetul, impreuna cu doamna director economic,  am tinut cont de toate proiectele de 

investitii, de functionare a Primariei, de functionarea unitatilor de invatamant, de 

functionarea celorlalte societati care sunt subordonate  Primariei.Cred ca toate investitiile 

care le avem au fost „culese” de la populatie, si orice partid le-a avut in platforma, in 

program. Ca cineva le-ar fi prioritizat in functie de sume, unele mai mari, unele mai mici, 

considerand ca sunt altfel, avem o experienta, eu am o experienta de 14 ani, sa de-a 

Domnul  sa le putem finaliza pe toate.Problema de a mai gasi 10 miliarde sau 1 miliard, 

ati vazut ca m-am dus si le-am adus atunci cand a fost nevoie, ca sa le putem finaliza.  

A venit „Cuza” si a solicitat 2 miliarde, m-am dus la Vaslui si i-am suplimentat si pe aia, 

asa mi se pare normal,avem acum o problema la „Agro”, dar o sa gasim solutii sa le 

rezolvam si la Agro, ca sa putem finaliza si cu ei, inafara de investitiile care le avem prin 

PNRR si prin POR, mai au si o ferma pe care vreau sa vad de ce este putin rentabila sau 

nerentabila, atata timp cat este material didactic, am cerut doamnei sa-mi aduca toate 

documentele, de ce sa lucram 30 ha daca noi mergem in pierdere?!  Mai bine lucram cate 

1 ha din fiecare cultura si avem randament, restul il arendeaza cuiva si au profit direct. Nu 

zic ca, daca la rubrica venituri as fi avut niste „zerouri in plus” ar fi fost excelent, dar 

dupa cum vedeti din  2008 si pana  acuma  mergem cu un buget care „tragem de el” din 

toate partile, care pe parcursul anului il imbunatatim la venituri , dar sunt si situatii cand  

nu finalizam licitatia, pentru mine prioritar nu a fost nici casa mortuara, nici altele, a fost 
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PIDU, cand alte partide „si-au aratat coltii” ca sa nu facem lucrarea, am facut-o! Eu nu zic 

ca am lasat lucruri neatinse, tinand cont ca deja ni s-au cerut clarificari pentru celelalte 

proiecte care pe avem pe PNRR. Sa de-a Domnul sa gasim constructori pentru cate lucrari 

sunt de facut in tara asta la ora actuala. Avem acum o alta problema, ni s-a aprobat sa 

incheiem protocolul pentru soseaua de centura a municipiului Husi, vreau sa ajung 

saptamana viitoare si acolo, daca ati fost atenti, noi am discutat, sunt avantaje si 

dezavantaje, avantajul nr.1 este ca nu mai vedem camioane prin centrul orasului. Ca 

dezavantaj, poate reusim noi din punct de vedere turistic sa atragem turisti in zona, am 

incercat toate monumentele istorice, am incercat cu toate cladirile monument istoric sa 

intram in legalitate, sa fie reabilitate, asta a fost  ideea atunci cu GAL-ul, efectiv ni se 

puteau aplica niste sanctiuni daca nu investeam in ele, daca le lasam sa se distruga. O  sa 

vedem ce se intampla cu cele 2 cladiri de la spital, ca pana la urma sa vedem care este 

solutia, si din punctul meu de vedere solutia este de demolare, nu au nici o utilitate. Eu nu 

spun ca nu este loc de mai mult, ca nu pot fi inversate niste sume pe anumite obiective 

mai mari sau mai mici, si pana in final ca incercam ca acoperim toate aceste cheltuieli 

care ni le-am propus. Am primit o informare de la Inspectoratul Scolar, si am pus un 

material suplimentar pe ordinea de zi, de a introduce Cresa ca unitate de invatamant din 

subordinea Consiliului Local si atunci vom putea primi finantare totala...  

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Finantare 

partiala. 

          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:....partiala, tinant cont ca 

avem si cresa prin PNRR, care astazi s-a terminat proiectul tehnic, saptamana viitoare sa 

stabilim si modalitatile de decontare , deocamdata nu stie nimeni cum se deconteaza, stie 

doar ca a licitat CNI-ul..... 

 Domnul consilier Bobârnat Radu: Contractul este semnat. 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: ....da, contractul este 

semnat, trebuie terminate anumite proceduri. Proiectul este gata, prin PNRR ni s-a 

aprobat si reabilitarea termica a Cresei de pe str.Cisman, adica, sunt multe, este greu, nu 

este usor, dar daca nu le depunem, dupa aia ne pare rau, trebuie sa le depunem , fiecare in 

directia lui, astfel incat sa sustinem modernizarea acestui oras. Care va veni peste noi, 

peste un an de zile, o sa vada ce o sa faca! Nu am adus  bani in interesul electoral a unui 

partid, da? Daca ma uit pe platformele electorale ale partidelor, am mai spus si nu vreau 

sa ma repet, ale PSD, ale PNL, ALDE, toti cei care au candidat au cam aceleasi...., 

ascultam o emisiune  intr-o seara la televizor, critica la adresa PNL si PSD,  ca amandoua 

au aceleasi interese, sunt interese care vin din interiorul populatiei, si care trebuie 

respectate. Eu zic ca, avem destui reprezentati prin anumite functii si daca facem front 

comun , cred ca putem sa demaram niste proiecte mari care sa  poata fi finalizate. Sincer 

va spun, am zis ca nu semnez „Anghel Saligny”, sunt chemat sa semnez „Anghel 

Saligny”,  sunt  370 miliarde, ei ne dau vreo 17 miliarde, cu promisiunea ca o sa ne mai 

dea. Am pus in balanta ce a fost cu FDI-ul, tineti minte, am finalizat FDI-ul, nu stiu cat 

mai au sa ne dea?” 

        Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: „1.330.000”. 

        Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: „Am terminat FDI-ul, cu 

critici de la Consiliul Judetean, cine mai da niste bani, si nu stam prin birouri, mergem sa 

aducem bani, daca ai bani faci totul perfect, dar vedeti si dvs., trebuie sa te duci sa te mai 

si zbati pentru ca asa este Husul, avem venituri mici, cum va spunea si d-na Trofin, noi 
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avem 38%, eu stiam ca avem 30%, dupa un calcul facut dupa numarul populatiei, fata de 

Vaslui. Vasluiul ramane cu niste excedente bugetare  imense.  Am inteles de la ADR ca  

s-au alocat niste bani proiecte cu fonduri europene, direct, numai depui proiectul si iti iei 

sumele de bani, vom vedea saptamana  viitoare. Sunt multe, nu stiu cat o sa tina aceste 

lucruri, incepe sa-ti fie si teama, noi functionarii suntem aceeasi, sunt care vor, sunt care 

nu vor.” 

       Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel :Da, multumim, 

domnule primar! Daca nu mai sunt discutii, trecem la vot ! 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot 

proiectul de hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

          - - 

6.  Filip Cosmin Adrian - - X 

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 
- 

 

- X 
foloseste platforma   

online de videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 
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19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 10  voturi  pentru) , 9 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat 

Radu, Ciupilan Valeriu  Ioan, Cocuz Adrian,  Filip Cosmin Adrian, Nacu Mihaela, Patrașcu 

Luiza, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta.  

 

31. Proiect de hotărâre nr.87 din 26.01.2023  privind aprobarea   bugetului de 

venituri si cheltuieli  pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024 - 2026  al 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii  - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  

la acest proiect de hotărâre? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Doamna director de la Casa de Cultura a 

venit? Doamna director de la Casa de Cultura a venit cumva? 

         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu vad nici un director de 

la nici o unitate . 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu am rugat  la ultima sedinta ca doamna 

director de la Casa de Cultura Husi sa fie invitata, sa discutam, mai ales ca analizam 

bugetul. 

         Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Probabil ca doamna 

manager de la Casa de Cultura va veni atunci cand vom analiza managementul Casei de 

Cultura. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: In 7 ani nu a venit niciodata, domnule 

Popa! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Probabil ca o sa vina, 

dupa discutiile care au fost cu mai multi directori , probabil ca o sa vina! 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este in interesul comunitatii ! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Si eu pot sa spun cateva 

lucruri care ma dor, despre un contract de colaborare, de vreo 2 zile fac „mediere”, intre o 

trupa de balet de la Casa de cultura, neintelegeri de la spatii, cred ca pana la urma vom 

gasi solutii pentru toate, cred ca nu sta in atributiile primarului sa le fixeze programul la 

toate unitatile de acolo.  

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Pai da, domnule primar, eu sunt de acord 

cu dvs. dar…. 

        Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:Mai sunt si alte probleme, eu 

am avut o discutie cu ea, avem acum evaluarea lor, auditul de la noi pleaca saptamana 
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viitoare acolo, parca asa are programul, nu stiu, la Casa de Cultura, o sa finalizam aceste 

rapoarte, este valabil si pentru Spital, si pentru Piata, si pentru Cimitire, s.a.m.d. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sunt in interesul comunitatii ! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Normal ca sunt in 

interesul comunitatii, nu in interesul meu, eu la 63 de ani nu-mi doresc decat sanatate! 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Si daca o sa fim de acord, nu o sa 

evoluam niciodata, de asta exista si opinii. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Doamna Popa, cand sunt opinii 

constructive, nu sunt pe ton de acuzatii,  chiar ma bucur ca putem discuta, dar cand se vine cu 

tonul ca ai facut, alea incep sa ma doara, stiti? Nu pot sa le tin pe toate ! 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Vedeti ca si reciproca este valabila! 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu am spus ca nu, dar nu  acuzat  

pana acuma. Ganditi-va numai la proiectele acelea tehnice, cat m-am zbatut, ca sa mi le aduca 

proiectantii. Acum ma cert cu proiectantii de la Cresa, trebuia sa fiu luni la Bucuresti, cu 

proiectul facut, si ei m-ai cereau amanari, contractantul este CNI-ul, nu eu, dar interesul este al 

meu. 

        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot proiectul de 

hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 

foloseste 

platforma  

online de 

videoconferint

a 

          - - 

6.  Filip Cosmin Adrian - - X 

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 

- - 
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videoconferint

a 

17.  Rotariu Nicoleta 

- 

 

- X 

foloseste 

platforma   

online de 

videoconferinta 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

              
 
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea   a fost adoptată cu 10  voturi  

pentru) , 9 abtinere) consilieri locali : Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, Ciupilan Valeriu  Ioan, Cocuz Adrian,  

Filip Cosmin Adrian, Nacu Mihaela, Patrașcu Luiza, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta.  

 

32. Proiect de hotărâre nr.88 din 01.02.2023 ( inscris suplimentar pe ordinea  

de zi) privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - 

„CREŞA MUNICIPIULUI HUŞI”, în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi, prinreorganizarea Creşei din Municipiul Huşi- inițiator 

primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier  local Popa Cristinel   precizeaza ca există  avize 

favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare:   

o Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 

o Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

o Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie 

socială, protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Discutii daca sunt  la acest 

proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Supun la vot proiectul de 

hotărâre  in forma prezentata de initator . 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 

foloseste 

platforma  

online de 

videoconfer

inta 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

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 
X 

foloseste platforma  

online de 

videoconferinta 

- - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

19  voturi  pentru) . 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Cristinel  :Va multumesc! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Va multumesc pentru intelegere! 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Asta a fost sedinta ordinara! 

            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu, doamna, a fost sedinta 

extraordinara, altfel nu aveam cum sa aprobam bugetul, astazi fiind ultima zi. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu, asta a fost sedinta ordinara! 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Poate  sa mai fie o sedinta 

ordinara.  

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Pot sa fie doua sedinte ordinare? 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Legea spune „cel putin una”. 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :Codul Administrativ spune 

“cel putin una”. 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Cel mai important este ca s-a 

votat bugetul, astazi era ultima zi .Va multumesc mult! 

        Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Cristinel  : Daca nu mai sunt alte 

subiecte de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  ordinare  a Consiliului Local  al  

Municipiului Huşi  din data de  02 februarie  2023 .  

              

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR GENERAL ,   

               Popa Cristinel                                                                       jr.Monica Dumitrașcu  

 
 

     Întocmit, 

     Consilier  

 Anișoara Oprea  


