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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   10 martie 2023    în cadrul  ședinței  extraordinare, 

convocată de îndată,  a Consiliului Local al municipiului Huşi , conform 

Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi nr.538 din 08.03.2023 

 

 

          Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.538 din 08.03.2023 a 

fost convocat de îndată  în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului 

Huşi pentru data de  10 martie 2023  , ora  08,30. 

           La şedinţa participă : domnul viceprimar al  Municipiului Husi – jr. Ciupilan 

Valeriu Ioan, doamna jr.Monica Dumitrașcu – secretar general al Municipiului 

Huși.  

          Ca invitaţi la şedinţa participă : d-na jr.Filote Irina - șef Birou Administrație 

Publică Locală, d-na ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor 

Europene, d-na Antohi Tatiana , d-na Tirdea Oana , d-na Nica Liliana - Birou 

Managementul Proiectelor Europene,domnul Boeru Sergiu – consilier personal al 

primarului municipiului Husi.  

          La ședință CL  Husi din data de 10 martie 2023 nu au participat  reprez. presa 

locală.   

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

de  08.03.2023   a Dispoziţiei nr.538 din 08.03.2023. 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu face 

prezența  constatând că din totalul de 19 consilieri in functie,  sunt prezenţi la 

şedinţa un număr de 18 consilieri locali, din care:  1 consilier  local foloseste  o 

platforma  online de videoconferinta(domnul Romila Claudiu), 1 consilier local 

lipseste  nemotivat (domnul Corjinschi Ioan Alexandru*). 

           Se constată că şedinţa este legal constituită. 

           Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna februarie 

2023 , luna martie 2023 , luna aprilie 2023 ) a fost ales  domnul consilier local 

Popa Cristinel. 

          Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Rog pe 

domnul consilier  Popa Cristinel , președinte de ședință, să preia conducerea 

ședinței. 

 

____________________ 

 *domnul consilier  Corjinschi Ioan Alexandru – vezi pag.nr.11 din pv.sed.CL din 10.03.2023 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro
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          Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Buna dimineata! 

Va multumim ca ati venit la solicitarea Executivului , avem inscrise pe ordinea de 

zi un număr de  5(cinci) proiecte de hotarare. 

          Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Cristinel : Supun la vot 

ordinea de zi  . 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 absent nemotivat* 

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 - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

            Președintele de ședință , domnul consilier Popa Cristinel  :  Ordinea de zi  

a fost aprobată cu 18 voturi  pentru). 

 

 

 

   Ordinea de zi are urmatorul continut : 
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1. Proiect de hotărâre nr.141 din 06.03.2023 pentru aprobarea bugetului proiectului 

nr.C5-B2.1.a-1580 intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa 

municipală Huşi”,  accesat în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 — 

Valul Renovării, Axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 

în clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.142 din 06.03.2023  pentru aprobarea bugetului proiectului 

nr.C5-B2.1.a.-1572 intitulat „Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu 

program prelungit nr.10 Husi”, accesat in cadrul Planului National de Redresare si 

Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022.C5/2/B.2.1/1 , Componenta 5 – Valul 

Renovării,  inițiator primarul municipiului Huși.  

 

3. Proiect de hotărâre nr.143 din 06.03.2023   pentru aprobarea bugetului proiectului 

nr.  C5-B2.1.a-1755 intitulat “ Renovare energetică moderată a clădirii  Corp C1 

din strada A.I. Cuza care aparţine Şcolii Gimnaziale Ion Creangă Huşi”,   

accesat în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 — Valul Renovării, Axa 

2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 

publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 

publice derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.144 din 07.03.2023 pentru aprobarea bugetului proiectului 

nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă 

corp C3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă 

Huși” accesat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 

5 — Valul Renovării, inițiator primarul municipiului Huși.  

 

5. Proiect de hotărâre nr.146 din 08.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului 

cu titlul " Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților 

de învățământ preuniversitar și a unităților conexe , din municipiul Huși " in cadrul  

Planului National de Redresare si Rezilienta  ,  Apelul de proiecte  cu titlul „Dotarea 

cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat din Componenta C15: Educație - 

inițiator primarul municipiului Huși.  

 
   Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

 

           Președintele de ședință , domnul consilier Popa Cristinel  solicita   comisiilor  de 

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

sedintei CL din 10 martie 2023  , daca se poate? 

           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 Iacob Ioan  : Din partea Comisiei pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 
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lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură –exista avize 

favorabile pentru toate proiectele de hotarare.   

           Domnul consilier Popa Cristinel : Din partea Comisia 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.   

            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.   

   

1. Proiect de hotărâre nr.141 din 06.03.2023 pentru aprobarea bugetului 

proiectului nr.C5-B2.1.a-1580 intitulat “Renovare energetică moderată a 

clădirii Creşa municipală Huşi”, accesat în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 

Componenta 5 — Valul Renovării, Axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel  precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.  

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

privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 

hotărâre.  

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

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

de hotărâre.  

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

sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.   

        Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Discutii daca sunt la acest 

proiect de hotarare? 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 absent nemotivat* 

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 - - 

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)  .  

 

2. Proiect de hotărâre nr.142 din 06.03.2023  pentru aprobarea bugetului 

proiectului nr.C5-B2.1.a.-1572 intitulat „Renovarea energetica moderata a 

cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi”, accesat in cadrul 

Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte 

PNRR/2022.C5/2/B.2.1/1 , Componenta 5 – Valul Renovării,  inițiator 

primarul municipiului Huși.  

      Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Cristinel  precizeaza ca există  

avize favorabile din  partea  comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de 

hotarare:   
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• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.  

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

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil 

proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.  

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

sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.   
          Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Discutii daca sunt la acest 

proiect de hotarare? Da, va rog, doamna consilier Popa !? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: As vrea sa o intreb pe doamna Sirghe, de 

ce la acest proiect de hotarare nu este oferta, am cautat-o de mai multe ori dar nu am 

gasit-o, nu este atasata la acest material. 

           Doamna  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene: Nu 

este? Ok, o vom pune la dispozitia dvs., este o oferta estimativa. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Bun, chiar daca este o oferta estimativa, 

la celelalte am vazut-o, m-a surprins ca aici este valoarea mai mare, fata de celelalte 

proiecte unde suprafata construita este mai mare. La celelalte proiecte suprafata construita 

este mult mai mare , aici este suprafata construita mai mica, si ceea ce ati estimat  dvs. 

acolo, este acelasi proiectant? 
           Doamna  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene:Da, 

este acelasi proiectant da! 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu am vazut atasata oferta. 

            Doamna  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene: Da  

exista, o sa v-o punem  la dispozitie, este o oferta estimativa inregistrata. Atribuirea se va 

face in urma unei licitatii. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Atribuirea se va face in urma unei 

licitatii?! 

          Doamna  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene: Sigur 

ca da, asa este! 

            Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Mai sunt  

interventii ? Daca nu, 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 absent nemotivat* 

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 - - 

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)  .  

 

3. Proiect de hotărâre nr.143 din 06.03.2023   pentru aprobarea bugetului 

proiectului nr.  C5-B2.1.a-1755 intitulat “ Renovare energetică moderată a 

clădirii  Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparţine Şcolii Gimnaziale Ion 

Creangă Huşi”,   accesat în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 

-Valul Renovării, Axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică 

și reziliență în clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - inițiator primarul 

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

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

hotarare:   

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.  

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

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil 

proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.  

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

sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.   
        Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Discutii daca sunt la 

acest proiect de hotarare? 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 absent nemotivat* 

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 - - 
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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 - - 

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)  .  

 

4. Proiect de hotărâre nr.144 din 07.03.2023 pentru aprobarea bugetului 

proiectului nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetică moderată a 

clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii 

Gimnaziale Ion Creangă Huși” accesat în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5-Valul Renovării, inițiator 

primarul municipiului Huși.  

      Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Popa Cristinel  precizeaza ca 

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

hotarare:   

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.  

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

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil 

proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.  

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

sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.   
        Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Discutii daca sunt la 

acest proiect de hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 
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        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 absent nemotivat* 

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 - - 

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)  .  

 

 

 

 

5. Proiect de hotărâre nr.146 din 08.03.2023 privind aprobarea depunerii 

proiectului cu titlul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe , din municipiul Huși " in cadrul  Planului National de 

Redresare si Rezilienta  ,  Apelul de proiecte  cu titlul „Dotarea cu mobilier, 
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materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat din Componenta C15: 

Educație - inițiator primarul municipiului Huși.  

 
❖ Intra in sala de sedinta domnul consilier  Corjinschi Ioan Alexandru . 

Sunt prezenti la sedinta  un numar de 19 consilieri locali. 

 

         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel  precizeaza ca 

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

hotarare:   

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  

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

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil 

proiectul de hotărâre.  

• Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.  

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

sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.   
        Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Discutii daca sunt la acest 

proiect de hotarare? Da, domnule consilier Bobârnat Radu!? 

         Domnul consilier Bobârnat Radu :  Atat la acest proiect de hotarare cat si la celelalte 

anterioare, a fost foarte mult de munca din partea salariatilor Primariei, lucru pentru care 

le multumesc si apreciez, este o oportunitate imensa pentru scoala romaneasca si cea 

huseana, vor intra in scoli, nu sume, ci importante, cum sa zic, mobilier, dotari  asa cum 

nu s-au mai facut in ultimii ani niciodata. Un lucru de apreciat, probabil ca acolo este o 

limita pentru scoli, pentru dotari laboratoare, am vazut ca exista niste diferente, dar 

probabil si cum directorii s-au descurcat si au solicitat ... 
        Preşedintele de şedinţa, domnul  consilier local Popa Cristinel : Solicitarile au fost 

facute de directorii de scoli. 
        Doamna  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene: 

Solicitarile au venit din partea scolilor, iar noi am incercat sa ne incadram in Ghid pentru 

ca ati vazut care este situatia la scoli, nu sunt chiar atat de previzibile prevederile 

ghidului, nu sunt destul de clare ….. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu : Asa este. 
         Doamna  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene:….ele 

se modifica pana la , chiar pana saptamana trecuta au existat modificari. 
          Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Se cer apoi foarte multe 

clarificari. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Se doteaza si laboratoarele, si salile de clasa, 

gradinitele, cu mobilier, cu tot ce le trebuie ca sa poate desfasura o activitate didactica de 

calitate. 
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           Doamna  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene:Da, 

asa este. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu : Este foarte bine, sa speram ca se vor duce la 

capat toate cele care ni le-am propus, poate  anul acesta? 

            Doamna  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene: Sunt 

anumite termene  care trebuie respectate.  

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Daca se va duce la capat acest Proiect ar fi un 

lucru extraordinar pentru scoala huseana!  

            Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Da, asa este. 

            Domnul viceprimar al  Municipiului Husi – jr. Ciupilan Valeriu Ioan: La acest 

proiect de hotarare, am inteles ca doamna Antohi Tatiana are ceva “de completat”.  

Spune-ti doamna Antohi! 

            Doamna Antohi Tatiana – Birou Managementul Proiectelor : La acest proiect de 

hotarare , la Anexa nr.1, nu este o greseala , sumele nu se modifica, dar  se va proceda la 

completarea totalurilor in tabel Anexa nr.1, pe surse de finantare. 

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

proiectul de hotărâre completat ( se va proceda la  completarea totalurilor in tabel 

Anexa nr.1, pe surse de finantare),conform “observatiei” facuta de doamna Antohi 

Tatiana – Birou Managementul Proiectelor.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”. 

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

crt. 

Numele şi prenumele  

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian 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  

- - 
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online de 

videoconferinta 
17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

completata ( se va proceda la completarea totalurilor in tabel Anexa nr.1, pe surse 

de finantare) a fost adoptată cu 19  voturi  pentru)  .  

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

alte subiecte de discutat, declar închise lucrările  ședinței extraordinare,convocata 

de indata a Consiliului Local  al  Municipiului Huşi  din data de 10 martie 2023. 
              

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR GENERAL ,   

                   Popa Cristinel                                                 jr.Monica Dumitrașcu  

 

 

 

 

 

 

 
 

       Întocmit, 

       Consilier, 

   Oprea Anișoara 

 

 

 


