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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   23 februarie 2023    în cadrul  ședinței  extraordinare, 

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

Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi nr.489 din 21.02.2023 

 

 

          Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.489 din 21.02.2023   a 

fost convocat de îndată  în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului 

Huşi pentru data de  23 februarie 2023  , ora  15,00. 

           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 : jr.Filote Irina - șef Birou Administrație 

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

          La ședință CL  Husi din data de 23 februarie  2023 nu au participat  reprez. 

presa locală.   

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

de  21.02.2023   a Dispoziţiei nr.489 din 21.02.2023. 

          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 17  consilieri locali, din care:  4 consilieri locali folosesc  

platforma  online de videoconferinta(Cocuz Adrian, Corjinschi Ioan Alexandru,  

Patrascu Luiza,Romila Claudiu), 2 consilieri locali lipsesc nemotivat ( domnul 

Bobârnat Radu, domnul Filip Cosmin Adrian. 
           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. 
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          Presedintele de sedinta, domnul consilier Popa Cristinel : Buna ziua! Avem 

inscrise pe ordinea de zi un număr de  2(doua) 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 absent nemotivat 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 

X 
foloseste 

platforma  

online de 

videoconferinta 

 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

 

- - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
foloseste 

platforma  
online de 

videoconferinta 

 

- - 

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

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

a fost aprobată cu 17 voturi  pentru). 

 

   Ordinea de zi are urmatorul continut : 

1. Proiect de hotărâre nr.132 din 21.02.2023 pentru aprobarea participarii 

Municipiului Huși în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat 

pentru realizarea proiectului  - inițiator primarul municipiului Huși. 

2. Proiect de hotărâre nr.133 din 21.02.2023 privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investitii “BiblioHub Vaslui implementat la biblioteca “Mihai 

Ralea”municipiul Husi,Jud.Vaslui”și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru realizarea obiectivului de investitii mai sus mentionat - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

   Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre nr.132 din 21.02.2023 pentru aprobarea participarii 

Municipiului Huși în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui” , a 

cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat 

pentru realizarea proiectului  - inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel  solicită 

comisiilor de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

           Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi 

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

–avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Popa Cristinel :Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Doamna consilier Toma Cătălina Tania: Comisia  de comunicare, 

integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii 

externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
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          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel : Discutii daca sunt 

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

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Daca imi aduc  eu aminte, la 

Partenerul nr.4, prin Consiliul Judetean Vaslui, da? 

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

Da. 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, Partener 1 – Vaslui, Partener 

2 – Biblioteca Jud.Vaslui, Partener 3 este Municipiul Husi, Partener 4 – Falciu. 

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

Da, asa este. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Acolo unde ati mentionat numarul de 

delegati sau care fac parte , asa, s-a strecutat o eroare. Sa va uitati in Anexa la proiectul de 

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

Da, o sa ne uitam, documentele au fost transmise de la Consiliul Judetean. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Rezulta ca, ei ar trebui sa ne faca noua 

documentatia, ceva in genul asta. Este o eroare materiala care poate fi corectata. Sa aveti 

grija sa o corectati! Sa nu trebuiasca dupa asta sa ne intalnim intr-o alta sedinta ca sa 

corectam. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel : Discutii daca mai 

sunt? Nu mai sunt, trecem la vot. 

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

proiectul de hotărâre corectat (indreptare eroare materiala din Anexa) conform 

observatiei facuta de doamna consilier Popa Cătălina Eugenia . 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 absent nemotivat 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 

X 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

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

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza 

X 
foloseste 
platforma  

online de 

videoconferinta 

 

- - 

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 

(corectată - indreptare eroare materiala din Anexa )  a fost adoptată cu 17 voturi  

pentru)  .  

 

2. Proiect de hotărâre nr.133 din 21.02.2023 privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investitii “BiblioHub Vaslui implementat la biblioteca “Mihai 

Ralea”municipiul Husi,Jud.Vaslui”și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru realizarea obiectivului de investitii mai sus mentionat - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel  solicită 

comisiilor de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

           Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     
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            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi 

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

–avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

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

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Doamna consilier Toma Cătălina Tania : Comisia  de comunicare, 

integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii 

externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

            Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel : Discutii daca 

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

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: La acest proiect de hotarare , am 

vazut ca se reabiliteaza, intra in reabilitare un singur tronson din cladirea 

Bibliotecii. Deci, nu se reabiliteaza la valoarea asta, la care trebuie sa contribuim 

noi de “900 si ceva” de mii de lei , la acest parteneriat, nu se reabiliteaza decat 248 

mp. Printre problemele care le-a sesizat arhitectul care a facut documentatia, a fost 

si faptul ca ferestrele si usile nu asigura o izolatie, dar eu stiu ca s-a facut o izolatie 

acum cativa ani, 5-6 ani, nu ? Da, la Biblioteca Husi, unde s-a schimbat toata 

timplaria. Nu este o perioada asa de mare de timp, deci, este prezentat in Solutia 

tehnica, ca trebuie …. 

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

Pot sa va raspund eu ? 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Daca puteti dvs., sigur ca da?! Nu 

este nici o problema, dar suprafata este foarte mica, de ce se face numai un tronson, 

de ce nu se face tot? 

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

Contributia noastra nu este de 961 mii  lei, este de 155 mii lei , s-a finantat numai o 

categorie de lucrari pentru care nu este necesara autorizatie de constructie, pentru 

ca asa a fost natura apelului de proiecte, sumele au fost prestabilite, limitate, la 

nivel de tip de proiect. In proiectul de care vorbim, noi, Hușul, practic am 

beneficiat in jur de 330 mii euro eligibili, atat. Restul, ca sa putem face o lucrare cat 

de cat, care sa acopere refacerea instalatiilor electrice, lucruri care trebuiesc 

facute….. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Stiu ca sa aprobat mai demult. 

          Doamna ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor 

Europene:…ok, dupa asta se intentioneaza, cand o sa gaseasca alte surse de 

finantare, sa se refaca  toata Biblioteca. Acum se incearca sa se faca lucrarile pentru 

care nu mai trebuie sa se revina in momentul respectiv. De asta s-a ajuns sa se puna 

o contributie de 155 mii lei, cat de cat sa poata sa fie facuta lucrarea, sa putem 

accesa proiectul. Nu este vorba de 900 si ceva de mii. 
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          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: “900 si ceva” de mii este valoarea 

Proiectului. 

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

Da, valoarea proiectului, dar in el sunt mai multe costuri. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Intram intr-un parteneriat…… 

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

Da, este un parteneriat. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:….dar mi se pare suma destul de 

mare, pentru o suprafata de 248 mp!?  

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

Este numai un tronson, este detaliat in material. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Am vazut cum este detaliat acolo. 

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

Si asa am refacut documentatia de vreo trei ori  ca sa se poata incadra in suma, noi 

initial am vrut sa nu fie nici un leu neeligibil, pentru ca nu sunt surse la bugetul 

local. A trebuie sa o refacem  de “n” ori, cat de cat sa putem sa accesam finantarea. 

Mai mult de atat eu nu pot sa va raspund. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel : Da, daca mai sunt 

interventii? Nu sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier 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 absent nemotivat 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 

X 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

 

- - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

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

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza 

X 
foloseste 

platforma  

online de 
videoconferinta 

 

- - 

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 17  voturi  pentru)  .  

        Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Popa Cristinel :  Multumim, o zi 

placuta! 

        Domnul consilier local Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul   municipiului 

Husi: Multumim! 

        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  23 februarie  

2023. 
              

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL ,   

             Popa Cristinel                                                 jr.Monica Dumitrașcu  

 

 

 
 

       Întocmit, 

       Consilier, 
   Oprea Anișoara 

 

 

 


