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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   31 ianuarie 2023   în cadrul  ședinței   ordinare   a Consiliului 

Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului 

Huşi nr.96 din  25.01.2023 

 

 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.96 din 25.01.2023   a fost 

convocat  în  ședință  ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de 31 

ianuarie 2023  , ora  15,00, la camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 

           La şedinţa participă : domnul jr. Ciupilan Valeriu Ioan  – viceprimarul 

municipiului Husi , doamna jr.Monica Dumitrașcu – secretarul general al municipiului 

Husi. 

           Ca invitaţi la şedinţa participă : ec.Safta Trofin – director executiv  Directia 

Economica   , ing.Ailenei Marius – arhitect șef, ing.Dumascu Emanoel – sef Birou 

Tehnic,  ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene ,  Antohi 

Tatiana , Micnea Mariana , ing.Damian Valerică - Birou Managementul Proiectelor 

Europene, d-na Blanariu Carmen  – consilier  Comp.Resurse Umane,d-na Bahnariu 

Liliana – consilier Comp.Resurse Umane, Ripanu Daniela si Bustiuc Mihaela – Birou 

Agricol si Cadastru, ing.Calinescu Teodora , jr.Nastase Aniondra – Directia de Asistenta 

Sociala Husi ,ing.Mircea Claudiu – Directia Urbanism,ing.Popa Neculai – administrator 

SC Ecosalubrizare  Prest SRL, ing.Rotaru Teodor – administrator SC Parcuri Verzi SRL 

Husi, domnul Sergiu Boeru – consilier personal al primarului municipiului Huși. 

          La ședință CL  Husi din data de  31 ianuarie 2023 au participat  reprez. presa locală.  

         Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  25 

ianuarie 2023     a Dispozitiei nr.96 din 25.01.2023. 

          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 

16 consilieri locali, din care: 1 consilier local  – domnul Filip Cosmin Adrian lipseste  

motivat, 2 consilieri  locali  lipsesc nemotivat  - Corjinschi Ioan Alexandru* , Rotariu 

Nicoleta. 

 

____________________ 

*consilier local Corjinschi Ioan Alexandru – vezi pag.nr.20 din pv.sed.CL 31.01.2023 
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          Se constată că şedinţa este legal constituită.  

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu : Pentru inceput  

supun aprobarii : 

          1. Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Huși din  data de  28 decembrie 2022. 

        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt 

modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul 

ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  28 decembrie  2022?  

         Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  supune  la vot continutul 

procesului  verbal încheiat  în cadrul  ședinței  ordinare  a Consiliului Local al 

municipiului Huși  din 28  decembrie  2022. 

           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  

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

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

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat* 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 
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19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Procesul  

verbal încheiat în cadrul ședinței  ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 

din   28 decembrie 2022  a fost adoptat  cu 16 voturi pentru). 

 

            2.Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului Huși din  data de  10 ianuarie 2023 . 

        Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt 

modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul 

ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  10 ianuarie 2023   ? 

Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  supune  la vot continutul procesului  

verbal încheiat  în cadrul  ședinței  extraordinare  a Consiliului Local al municipiului Huși  

din 10 ianuarie 2023. 

           Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu:Cine este  pentru),  

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

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

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat* 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

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

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Husi – jr.Monica Dumitrașcu :   Procesul  

verbal încheiat în cadrul ședinței  extraordinare a Consiliului Local al municipiului 

Huși din  10 ianuarie 2023  a fost adoptat  cu  16 voturi pentru). 

 

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

ca este desemnat presedinte de sedinta pentru aceasta luna , doamna consilier Toma 

Catalina Tania  va rog sa preluati conducerea sedintei ! 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier  Toma Catalina Tania  :  Buna ziua! 

Avem inscrise pe ordinea de zi un număr de  54 de puncte ( 2 pv. sedinte CL Husi ,  52  

proiecte de hotarare, punctul Diverse).  

             Preşedintele de şedinţă, doamna   consilier  Toma Catalina Tania  :  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 absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 
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19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Catalina Tania  : Ordinea de zi  a 

fost aprobata cu 16  voturi pentru). 

 

  Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 

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

municipiului Huși din data de 28 decembrie 2022 . 

 

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

municipiului Huși din data de 10 ianuarie 2023  . 

 

3. Proiect de hotărâre nr.05 din 09.01.2023 privind organizarea retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 

2023-2024, inițiator primarul municipiului Huși. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.17 din 19.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia 

locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Primăriei municipiului Huşi şi 

serviciile publice fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al 

municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.18 din 19.01.2023   privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcțiile prevăzute in Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația 

locală pentru desfăsurarea activităților specifice Direcției de Asistență Socială  

Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.19 din 19.01.2023  privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia 

locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Locale Husi - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.20 din 19.01.2023  privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia 

locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Clubului Sportiv Municipal 

Husana Husi  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.52  din 20.01.2023  privind aprobarea Programului local 

pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local –

domeniul sport pentru anul 2023- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.06 din 16.01.2023 privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate  de  Asociaţia Congregaţia 

Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi, 

str.Melchisedec nr.4,  în anul financiar 2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 
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10. Proiect de hotărâre nr.07 din 16.01.2023   privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Centrul 

Diecezan Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2023 - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

11. Proiect de hotărâre nr.08 din 16.01.2023 privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Congregaţia 

Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello  în anul financiar 2023- inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

12. Proiect de hotărâre nr.09 din 16.01.2023 privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Fundația Star of Hope 

România   în anul financiar 2023  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

13. Proiect de hotărâre nr.10 din 16.01.2023 privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Huşi  în anul financiar 2023 - inițiator primarul municipiului Huși.  

 

14. Proiect de hotărâre nr.11 din 16.01.2023   privind   aprobarea Planului  de 

actiuni si lucrari de interes  local pentru repartizarea orelor de munca prestate de 

beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru  

anul  2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

15. Proiect de hotărâre nr.29 din 19.01.2023   privind aprobarea, pentru anul 2023, a 

numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu  

contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii 

Guvernului nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși.   

 

16. Proiect de hotărâre nr. 30 din 19.01.2023    privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al Direcției de Asistență Socială  Huși - inițiator primarul 

municipiului Huși.   

 

17. Proiect de hotărâre nr.12 din 17.01.2023  privind alocarea sumei de 226.801,15 

lei cu TVA necesara pentru reparatii grupuri sanitare din cadrul Colegiului 

National „Cuza Voda” Husi- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

18. Proiect de hotărâre nr.27  din 19.01.2023  privind alocarea sumei de 13.393,41 

lei cu TVA, necesara construirii unei platforme betonate pentru selectarea si 

depozitarea deseurilor din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma”Husi - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

 

 

19. Proiect de hotărâre nr.28  din 19.01.2023  privind alocarea sumei de 41.868,86 

lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii interioare la cantina scolara din 
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cadrul Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” Husi - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

20. Proiect de hotărâre nr.36 din 19.01.2023 privind aprobarea actualizarii  

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare prin 

asfaltare străzi  în  Municipiul Huși, județul Vaslui“ - inițiator primarul 

municipiului Huși.  

 

21. Proiect de hotărâre nr.37 din 19.01.2023 privind aprobarea documentatiei 

D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  “Reabilitare “Casa 

Jenica Mitache” – Gradinita cu program normal nr.4, din municipiul Husi, 

jud.Vaslui” - initiator primarul municipiului Huși.  

 

22. Proiect de hotărâre nr.21  din 19.01.2023 privind aprobarea  unui aviz de 

principiu pentru accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul apelului de 

proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 

unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe  publicat in cadrul  

Planului National de Redresare si Rezilienta  . Pilonul VI. Politici pentru noua 

generație,  Componenta C15: Educație - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

23. Proiect de hotărâre nr.22 din 19.01.2023 privind aprobarea realizarii de 

documentatii tehnice  in vederea   accesarii unei finantari nerambursabile  pentru 

realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

24. Proiect de hotărâre nr.51 din 20.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de 

investiţie “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de 

recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238, ca urmare a cresterii 

preturilor - initiator primarul municipiului Huși.  

 

25. Proiect de hotărâre nr.41  din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de 

recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238, la faza Proiect Tehnic, 

urmare a cresterii preturilor   - initiator primarul municipiului Huși. 

 

26. Proiect de hotărâre nr.46 din 20.01.2023 privind aprobarea actualizarii 

indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic pentru realizarea obiectivului 

de investiţie „Construirea unui teatru de vara in zona Recea”din cadrul proiectului 

„Construirea unui teatru de vara in zona Recea” SMIS 153167 urmare a cresterii 

preturilor- initiator primarul municipiului Huși. 

 

 

 

27. Proiect de hotărâre nr.47 din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167, 
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la faza Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilor , initiator primarul municipiului 

Huși. 

 

28. Proiect de hotărâre nr.48 din 20.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de 

investiţie “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi”SMIS153168, ca urmare a 

cresterii preturilor - initiator primarul municipiului Huși.  

 

29. Proiect de hotărâre nr.49 din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi”SMIS153168,  la faza 

Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilor - initiator primarul municipiului Huși.  

30. Proiect de hotărâre nr.42  din 20.01.2023 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul 

de investiţie ”Construirea unui centru multifuncțional în ZUM 3-Dric- SMIS 

138482, urmare creșterii prețurilor  - initiator primarul municipiului Huși.  

 

31. Proiect de hotărâre nr.40 din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului „Construirea unui centru multufunctional in ZUM.3 Dric-SMIS 

138482 , urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect 

tehnic - initiator primarul municipiului Huși. 

 

32. Proiect de hotărâre nr.43  din 20.01.2023 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul 

de investiţie “Reabilitare clădire - Casa Moruzi și înfiinţare centru cultural-

educaţional” cod SMIS 142239, ca urmare a cresterii preturilor - initiator 

primarul municipiului Huși.  

 

33. Proiect de hotărâre nr.50 din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Reabilitare clădire - Casa Moruzi și înfiinţare centru cultural-

educaţional” cod SMIS 142239, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-

economici la faza Proiect tehnic- initiator primarul municipiului Huși. 

 

34. Proiect de hotărâre nr.39 din 20.01.2023 pentru aprobarea bugetului proiectului 

„Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” accesat in cadrul PNRR , 

Componenta 10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10–Runda I - 

initiator primarul municipiului Huși.  

 

35. Proiect de hotărâre nr. 13 din 17.01.2023   privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului U.A.T Municipiul Huși    in Adunarea Generala  a   

Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru ajustarea 

tarifelor privind depozitarea si sortarea deseurilor reciclabile la depozitul  CMID-

Rosiesti din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui 

, inițiator primarul municipiului Huși. 
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36. Proiect de hotărâre nr.15 din 18.01.2023 privind organizarea evaluării  anuale  a 

managementului  la  Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi , institutie de 

cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

37. Proiect de hotărâre nr.14 din 18.01.2023 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de 

soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii 

Municipale ”Mihai Ralea” Husi – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

38. Proiect de hotărâre nr.34  din 19.01.2023 privind organizarea evaluării  anuale  a 

managementului  la  Casa de Cultură ”Alexandru Giugaru ” Husi , institutie de 

cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

39. Proiect de hotărâre nr.35 din 19.01.2023 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de 

soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei  de Cultură 

”Alexandru Giugaru ” Husi – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

40. Proiect de hotărâre nr.16 din 18.01.2023 privind stabilirea numărului de veterani 

şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, 

persoane persecutate politic, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de 

transport în comun, pe raza municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

41. Proiect de hotărâre nr.23 din 19.01.2023   privind aprobarea  tarifelor pentru 

capturare  si îngrijire caini fãrã stãpan  din municipiul Husi , incepand cu 

01.01.2023- inițiator primarul municipiului Huși. 

 

42. Proiect de hotărâre nr.25 din 19.01.2023   privind  aprobarea cuantumului  

tarifului  actualizat  utilizat de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI 

pentru prestarea serviciului de salubrizare pe raza municipiului Husi , începand cu 

data de 01.01.2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

43. Proiect de hotărâre nr. 38  din 19.01.2023   privind aprobarea   bugetului de 

venituri si cheltuieli  si a anexelor de fundamentare a acestuia a 

S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2023 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

44. Proiect de hotărâre nr.24 din 19.01.2023   privind aprobarea cuantumului 

tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS  S.R.L.  HUSI 

pentru prestarea serviciilor de amenajarea , intretinerea si infrumusetarea spatiilor 

verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2023 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 
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45. Proiect de hotărâre nr.44 din 20.01.2023 privind  modificarea si completarea 

inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al 

municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.  

 

46. Proiect de hotărâre nr.45 din 20.01.2023 privind aprobarea închirierii   prin 

licitaţie publică a 9  loturi de teren  aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, aflate  în proprietatea municipiului Huşi  - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

47. Proiect de hotărâre nr.26 din 19.01.2023  privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor-terenuri cu nr.cadastral 79669 în 4 loturi distincte si cu numarul 

cadastral 80115 in 2 loturi distincte, terenuri situate in Cartier Dric 3 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

48. Proiect de hotărâre nr.31 din 19.01.2023  privind aprobarea concesionării directe 

a terenului in suprafata de 305 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada dr.ing.Ioan Neamtu, 

nr.12 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

49. Proiect de hotărâre nr.32  din 19.01.2023  privind aprobarea concesionării 

directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada Ion 

Minulescu, nr.43 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

50. Proiect de hotărâre nr.33 din 19.01.2023 privind aprobarea dezmembrării 

imobilului-teren cu nr.cadastral 70524 în 2 loturi distincte, teren apartinand 

domeniului public al municipiului Husi, situate in str.1 Decembrie, nr.40 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

51. Proiect de hotărâre nr.53 din 25.01.2023  privind aprobarea schimbării 

titularului contractului de închiriere al apartamentului  situat în municipiul Huși, 

strada Al. Giugaru, nr.10, bl.11, sc.C, parter, ap.32, județul Vaslui - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

52. Proiect de hotărâre nr.54 din 25.01.2023  privind concesionare directa a 

imobilului –teren in suprafata de 37,45 mp, situat in municipiul Husi, str.Mihail 

Kogalniceanu, nr.3A, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

53. Proiect de hotărâre nr.55 din 25.01.2023 privind analiza stadiului de înscriere a 

datelor în Registrul Agricol Electronic al municipiului Huși , județul Vaslui, în 

perioada 01.10 – 31.12.2022  ,  inițiator primarul municipiului Huși. 

 

54. Proiect de hotărâre nr.56 din 25.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli  si a anexelor de fundamentare a acestuia a  SC " Parcuri Verzi  & 

Urban Trans " SRL  pentru anul 2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 
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55. Diverse. 

 

Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 

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

municipiului Huși din data de  28 decembrie  2022. 

          *A fost adoptat cu  16 voturi pentru). 

 

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

municipiului Huși din data de  10 ianuarie 2023. 

               *A fost adoptat cu  16  voturi pentru). 

 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Toma Cătălina Tania solicita   comisiilor  

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

sedintei CL din 31 ianuarie 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 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. 

          Domnul consilier Matei Ionel: Din partea Comisiei  pentru agricultură, cadastru, 

fond funciar, protecţia mediului înconjurător –  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. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.05 din 09.01.2023 privind organizarea retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 

2023-2024, inițiator primarul municipiului Huși. 

     Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 – avizeaza 

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

privatizare, servicii publice şi comerţ - avizeaza favorabil proiectul de hotarare. 

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

protecţie socială, protecţia copilului, familie - avizeaza favorabil proiectul de 

hotarare. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 absent  motivat 

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 
nu si-a exprimat votul ,  

nu se afla in sala de sedinta  

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 15  voturi  pentru)  . Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia nu si-a 

exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta. 
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4. Proiect de hotărâre nr.17 din 19.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din 

administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Primăriei 

municipiului Huşi şi serviciile publice fără personalitate juridică, subordonate 

Consiliului Local al municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 -avizeaza 

favorabil proiectul de hotarare.                  

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

privatizare, servicii publice şi comerţ - avizeaza favorabil proiectul de 

hotarare. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii pe 

baza acestui  proiect de hotărâre? Da, va rog, domnule consilier Bobârnat !? 

         Domnul consilier Bobârnat Radu:  Aici, la acest proiect de hotarare, as vrea sa 

intreb, daca exista avizul Compartimentului financiar la acest proiect de hotarare? Exista 

avizul compartimentului la proiectul cu „salariile” ?  

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Exista 3-4 proiecte de hotarare cu salarii! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Aveti acest aviz al compartimentului financiar? 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Nu, nu este.La dosarul de sedinta, nu 

exista, este vorba de impactul bugetar. 

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

s-a cerut. Pot sa informez Consiliul Local ca, tot ce inseamna proiecte de hotarare supuse 

astazi dezbaterii privind cresterile salariale, sunt preluate in proiectul de buget pe anul 

2023, care este deja este transmis dvs.ca material de sedinta pentru data de 02.02.2023. 

Exista o crestere pe total de 1.849.000 lei , cea mai mare suma vine la Clubul Sportiv 

Municipal deoarece anul trecut au fost numai cele 5 luni de zile, acum prinde anul 

financiar intreg, initial au fost angajati mai putini….. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu:La clubul Sportiv Municipal am vazut 800 de 

mii lei. 

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

  Domnul consilier Bobârnat Radu: Sunt numai pentru salarii ? 

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

plus la plata neta 2022 comparativ cu proiect buget an 2023, numai pentru ce inseamna 

partea de crestere salariala alta decat clubul sportiv si casa de cultura, inseamna 1.296.000 

lei, sumele sunt preluate in bugetul  pe anul financiar 2023. 

 

 

 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, am inteles.  Impactul bugetar? 

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

bugetar  1.296.000 lei……. 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu: Si se regaseste in proiectul de buget pe anul 

2023 din sedinta de joi ,  02 februarie 2023, da? 

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

regaseste in proiectul de buget pe anul 2023, si o sa vedeti ca la proiectul de buget este 

anexat un referat care este inaintat de “resurse umane” , si in baza referatului respectiv s-a 

preluat suma. 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ne incadram in veniturile proprii cu 

cheltuiala salariala ? 

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

buget este prezentat ca fiind echilibrat. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Vom vedea cand analizam bugetul pe 

anul 2023. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Analizam veniturile si cheltuielile in sedinta de 

joi, 02.02.2023, atunci cand discutam bugetul pe anul 2023. 

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

buget , normal, ca se prezinta in forma echilibrata, nu se vine cu aprobare de buget cu 

deficit. 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Nu am spus ca este cu deficit.  

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

spus-o este valabila pentru toate proiectele de hotarare ce inseamna salarii. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru)  .  

 

5. Proiect de hotărâre nr.18 din 19.01.2023   privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcțiile prevăzute in Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din 

administrația locală pentru desfăsurarea activităților specifice Direcției de 

Asistență Socială  Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 absent  motivat 

7.  Focia Alexandru        X - - 

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

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru)  .  

 

6. Proiect de hotărâre nr.19 din 19.01.2023  privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din 

administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Locale 

Husi - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 absent nemotivat* 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru)  .  

 

7. Proiect de hotărâre nr.20 din 19.01.2023  privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţiile prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din 

administraţia locală pentru desfăşurarea activităţilor specifice Clubului Sportiv 

Municipal Husana Husi  - inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru)  .  

 

8. Proiect de hotărâre nr.52  din 20.01.2023  privind aprobarea Programului local 

pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local 

–domeniul sport pentru anul 2023- inițiator primarul municipiului Huși. 
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           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 absent  motivat 

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 
- - 
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17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 16  voturi  pentru)  .  

 

9. Proiect de hotărâre nr.06 din 16.01.2023   privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate  de  Asociaţia 

Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul 

Huşi, str.Melchisedec nr.4,  în anul financiar 2023 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

 

➢ Intra in sala de sedinta domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru. Sunt 

prezenti la sedinta un numar de 17 consilieri. 

 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 
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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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

10. Proiect de hotărâre nr.07 din 16.01.2023 privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea serviciilor sociale specializate  de Asociaţia Centrul Diecezan 

Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2023 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

11. Proiect de hotărâre nr.08 din 16.01.2023  privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Asociaţia 

Congregaţia Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello  în anul financiar 2023- 

inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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. 

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

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

de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  
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12. Proiect de hotărâre nr.09 din 16.01.2023 privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Fundația Star of Hope 

România   în anul financiar 2023  - inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 - - 
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16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

13. Proiect de hotărâre nr.10 din 16.01.2023  privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Huşi  în anul financiar 2023 - inițiator primarul 

municipiului Huși.  

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

7.  Focia Alexandru        X - - 

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

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

  

14. Proiect de hotărâre nr.11 din 16.01.2023   privind   aprobarea Planului  de 

actiuni si lucrari de interes  local pentru repartizarea orelor de munca prestate 

de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

pentru  anul  2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 
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crt. 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

15. Proiect de hotărâre nr.29 din 19.01.2023   privind aprobarea, pentru anul 2023, a 

numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu  

contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii 

Guvernului nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși.   

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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. 

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

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

de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  
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16. Proiect de hotărâre nr. 30 din 19.01.2023    privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al Direcției de Asistență Socială  Huși - inițiator 

primarul municipiului Huși.   

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 - - 
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16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

17. Proiect de hotărâre nr.12 din 17.01.2023   privind alocarea sumei de 226.801,15 

lei cu TVA necesara pentru reparatii grupuri sanitare din cadrul Colegiului 

National „Cuza Voda” Husi- inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, aici as vrea sa fac o precizare, am 

vazut avizul compartimentului economic, sub rezerva, nu sunt fonduri deocamdata in 

bugetul local, da ?  

        Doamna ec.Safta Trofin –director executive la Directia Economica: Suma de 

226.801,15 lei cu TVA este inscrisa in bugetul pe anul financiar 2023. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este inscrisa? 

         Doamna ec.Safta Trofin – director executive la Directia Economica:Da. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Intreb, pentru ca in avizul dvs.scrie  

“ avizeaza favorabil sub rezerva identificarii de surse bugetare”. 

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

identificarii de surse bugetare”, s-a mers intr-o comcomitent  oarecum! 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Bun, daca suma este inclusa in bugetul pe 

anul 2023!? 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Sigur,suma este 

inclusa in proiectul de buget pe anul 2023. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Alte discutii 

daca mai sunt? Daca nu mai sunt, trecem la vot. 



31 | P a g e  

 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

18. Proiect de hotărâre nr.27  din 19.01.2023 privind alocarea sumei de 13.393,41 lei 

cu TVA, necesara construirii unei platforme betonate pentru selectarea si 

depozitarea deseurilor din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma”Husi - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre?  

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

in bugetul “Cimitirului Ortodox”. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Alte discutii? 

Daca nu sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 - - 
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16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

19. Proiect de hotărâre nr.28  din 19.01.2023  privind alocarea sumei de 41.868,86 lei 

cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii interioare la cantina scolara din 

cadrul Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” Husi - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

20. Proiect de hotărâre nr.36 din 19.01.2023 privind aprobarea actualizarii  

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare prin 

asfaltare străzi  în  Municipiul Huși, județul Vaslui“ - inițiator primarul 

municipiului Huși.  

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

21. Proiect de hotărâre nr.37 din 19.01.2023 privind aprobarea documentatiei 

D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  “Reabilitare 

“Casa Jenica Mitache” – Gradinita cu program normal nr.4, din municipiul 

Husi, jud.Vaslui” - initiator primarul municipiului Huși.  

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre? Da, va rog, domnule consilier Bobârnat?! 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, intreb si eu, vad ca la acest proiect s-au 

alocat 35 mii  lei anul asta?! Ce reprezinta? 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: 35,5 mii lei in  

anul 2023, 2380,0 mii lei in anul 2024. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Am vazut, dar nu am apucat inca sa le analizez 

cu atentie, ca nu s-au alocat mai multi bani anul asta, dar proiectul asta costa vreo  

„2 milioane si ceva” de lei!? 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: “2.380.000” … 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Este enorm, ce reprezinta suma aceasta?! 

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

la Tehnic ? Din care retin ca, in calculul devizului general este o suma pana in “300 de 

mii” reprez.cheltuieli “diverse si neprevazute”, este prins si PT-ul care este deja facut,  

dar este aici in sala domnul ing.Dumăscu si dumnealui va poate spune mai multe. 

           Domnul  ing.Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic: Nu, PT-ul nu este inca 

facut….. 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Da, SF-ul este 

facut. 

           Domnul  ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic: …..da, SF-ul este facut, PT-ul 

urmeaza sa fie facut, da, lucrarea dupa cum stiti…. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu: 2415,5 mii lei ? 

             Domnul  ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic:… este vorba de o cladire 

“monument istoric” de interes local, in care cei de la Cultura au solicitat sa fie respectate 

elementele de arhitectura, iar pentru a putea functiona ca si Gradinita , cei de la DSP au 

solicitat realizarea unor modificari, recompartimentari, care la preturile actuale… 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: „35.000” care sunt alocati anul asta,la ce vor fi 

folositi? 

          Domnul  ing.Dumascu Emanoel – sef  Birou Tehnic: Sa putem merge mai departe, 

eventual pentru lucrari se mai pot cauta surse de finantare . 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Am vazut ca se fac credite de angajament, dar 

pentru ce ?  

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica: Ca sa-l pot 

prinde ca obiectiv . 

 

 

 

 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Ca obiectiv? 
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          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica:Da, ca obiectiv, 

iar vizavi de documentatia anexata, scrie “varianta minimala”, deci poate fi oricand 

modificata. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:Da, bine, multumesc! 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

22. Proiect de hotărâre nr.21  din 19.01.2023 privind aprobarea  unui aviz de 

principiu pentru accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul apelului de 

proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 
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unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe  publicat in cadrul  

Planului National de Redresare si Rezilienta  . Pilonul VI. Politici pentru noua 

generație,  Componenta C15: Educație - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, eu as vrea sa intreb, este aici o suma 

de  “125.000 lei  fara TVA, necesara achizitionarii consultantei tehnice  de specialitate 

pentru accesarea  finantarii si managementul proiectului”, intreb si eu, poate gresesc, dar 

acest material nu poate fi intocmit de “specialistii Primariei”? S-au facut cursuri, s-a 

instruit lumea, nu presupune constructii, nu presupune instalatii speciale, ca sa zicem ca 

trebuie “consultanta de specialitate”. Este vorba de achizitie. 

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Chiar 

nu avem…. 

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

raspund eu? 

 

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi :Da,va 

rog! 

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

este vorba ca nu suntem specialisti  in fundamentare, dar la noi resursa umana este 

limitata, fundamentarea proiectului si implementarea lui necesita un efort mult mai mare. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Doamna, se primesc si niste bani 

pentru… 

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

se primesc bani suplimentari, si asa Ghidul solicitantului este facut cum este facut, nici 

acolo nu se inteleg bine cei care au emis ghidul, in momentul de fata avem  la toate 

scolile, le-au mai cerut odata la Consiliul Judetean pana in luna decembrie, apoi au 
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schimbat si ne-au pus pe noi solicitantii eligibili, si acum nu stim cum sa fundamentam  

ca sa putem depune cererea de finantare in termen, pana pe 19 martie . Ori, noi, nu putem 

sa folosim intreaga resursa umana din Primarie pentru asa ceva, si pentru celelalte…. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Dar nu am spus sa folositi toata resursa 

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

“cei de la proiecte”vorbesc, avem aproape  20 si ceva  de proiecte in implementare, toate 

au termene, au….. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Se si respecta termenele, doamna, se si 

respecta termenele!? 

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

Incercam cat se poate sa ne incadram in legislatie asa cum este. Incercam cat putem. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Mai sunt 

discutii ? Daca nu mai sunt, trcem la vot. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 
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17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

23. Proiect de hotărâre nr.22 din 19.01.2023 privind aprobarea realizarii de 

documentatii tehnice  in vederea   accesarii unei finantari nerambursabile  

pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, la acest proiect de hotarare, eu stiu ca 

a mai fost propus anul trecut, atunci se obtinuse o oferta de la  “Bas Consulting”, era de 

“87.500”!? 

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

va spun eu, da, ok, este vorba de …. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, si acum vad ca se aloca suma de 

250.000 lei pentru acelasi lucru , fiindca nu s-a facut anul trecut. 

 

 

 

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

numai ca nu s-a facut anul trecut……. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu mi-am notat totul. 
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         Doamna ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor Europene:…ci 

pentru ca documentatiile care se solicita prin Ghidurile  solicitantului , si pentru care noi 

nu am putut sa aplicam, pentru ca sunt mult mai ample, vor un grad de maturitate mai 

mare a proiectului si foarte multe documente, documentatii, avize, iar pentru realizarea 

documentatiilor tehnice am cerut  oferte estimative , incercam sa facem documentatiile , 

sa ne pliem pe Ghidul solicitantului , iar achizitiile se vor face in conditiile legii. Daca o 

sa se inregistreze economii, o sa se inregistreze, daca nu, dar asta este oferta estimativa  

pe care am primit-o pentru documentatiile pe care trebuie sa le facem ca sa putem accesa 

acea finantare. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Daca nu 

mai sunt alte 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

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 17  voturi  pentru)  .  

 

24. Proiect de hotărâre nr.51 din 20.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de 

investiţie “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de 

recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238, ca urmare a cresterii 

preturilor - initiator primarul municipiului Huși.  

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  .  

 

25. Proiect de hotărâre nr.41  din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru 

de recuperare medicală pentru adulți și copii”SMIS142238, la faza Proiect 

Tehnic, urmare a cresterii preturilor   - initiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:As vrea totusi sa intreb Executivul, s-a 

licitat lucrarea? Toate lucrarile prin POR GAL sunt cu finalizare anul asta, da? 

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

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Da!? 
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          Doamna ec.Sirghe Aurora - șef  Birou Managementul Proiectelor 

Europene:Incercam sa le finalizam anul asta. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Noi ce avem facut pana  in momentul 

aceasta? 

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

PT-ul, documentatia…. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ce sanse are? 

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

eu ce pot sa va zic?! 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aveti acolo un parcurs, aveti o foaie de 

parcurs la fiecare proiect, nu ? 

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

doamna, dar ne adaptam si noi la realitate. Am avut alta foaie de parcurs si s-a schimbat. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Dar in cazul in care nu reusim sa ne 

incadram cu executia, ce se intampla? 

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

intampla de regula la incheierea exercitiului financiar la…. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Dam toti banii din bugetul local!? 

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

toti banii, diferenta de obiectiv care nu se realizeaza la 31.12.2023. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ce nu s-a realizat in 7 ani, se va realiza  

in 7 luni ?! Eu, una, “mă abțin” la acest proiect de hotarare, si la umatoarele. Cine crede 

ca au sanse, sa voteze! 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

26. Proiect de hotărâre nr.46 din 20.01.2023 privind aprobarea actualizarii 

indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic pentru realizarea 

obiectivului de investiţie „Construirea unui teatru de vara in zona Recea”din 

cadrul proiectului „Construirea unui teatru de vara in zona Recea” SMIS 153167 

urmare a cresterii preturilor- initiator primarul municipiului Huși.  

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre?  

         Domnul consilier Bobârnat Radu: La „Teatru de vara” noi „ne-am abținut” de 

fiecare data pentru ca am considerat ca acolo unde se face acest teatru , nu este in regula. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Am inteles. 

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 :   



46 | P a g e  

 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  - - X 

2.  Bobârnat Radu - - X 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

27. Proiect de hotărâre nr.47 din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167, 

la faza Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilor , initiator primarul 

municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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. 



47 | P a g e  

 

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

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 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

28. Proiect de hotărâre nr.48 din 20.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de 

investiţie “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi”SMIS153168, ca urmare a 

cresterii preturilor - initiator primarul municipiului Huși.  

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

7.  Focia Alexandru        X - - 

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

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela - - X 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia - - X 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

29. Proiect de hotărâre nr.49 din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi”SMIS153168,  la faza 

Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilor - initiator primarul municipiului 

Huși.  

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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. Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte 

consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.     

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

 

 

30. Proiect de hotărâre nr.42 din 20.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de 

investiţie ”Construirea unui centru multifuncțional în ZUM 3-Dric- SMIS 

138482, urmare creșterii prețurilor  - initiator primarul municipiului Huși.  

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 
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17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

31. Proiect de hotărâre nr.40 din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului „Construirea unui centru multufunctional in ZUM.3 Dric-SMIS 

138482 , urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect 

tehnic - initiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

32. Proiect de hotărâre nr.43  din 20.01.2023 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul 

de investiţie “Reabilitare clădire - Casa Moruzi și înfiinţare centru cultural-

educaţional” cod SMIS 142239, ca urmare a cresterii preturilor - initiator 

primarul municipiului Huși.  

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 
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33. Proiect de hotărâre nr.50 din 20.01.2023 privind aprobarea bugetului actualizat 

al proiectului “Reabilitare clădire - Casa Moruzi și înfiinţare centru cultural-

educaţional” cod SMIS 142239, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-

economici la faza Proiect tehnic- initiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

7.  Focia Alexandru        X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 



56 | P a g e  

 

12.  Nacu Mihaela - - X 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia - - X 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

34. Proiect de hotărâre nr.39 din 20.01.2023 pentru aprobarea bugetului proiectului 

„Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” accesat in cadrul PNRR , 

Componenta 10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10–Runda I - 

initiator primarul municipiului Huși.  

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aici spuneati ca este atasata o “nota de 

comanda” de  6000 lei pentru ….. 

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

informare si publicitate, 
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           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: …da, asa, eu m-am uitat pe documentul 

ala si surpriza – nu este pentru proiectul asta, este pentru un alt proiect , pentru proiectul 

cu Clubul seniorilor , parca asa, da, ptr. Clubul seniorilor, este o adresa fara numar de 

inregistrare in Primarie, de 3400 lei cu TVA, 4046 lei cu TVA, si in proiectul acela de 

buget , suma care este prinsa pentru acele cheltuieli este de 5000 lei + TVA. Este o 

problema aici! 

           Domnul ing.Damian Valerică - Birou Managementul Proiectelor Europene: Este o 

oferta, nu am mai cerut pentru proiectul asta, de asta s-a facut suma de 6000 de lei , in 

functie de celelalte…. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este o oferta din 09.08.2022, domnule 

Damian! 

           Domnul ing.Damian Valerică - Birou Managementul Proiectelor Europene: Da, da, 

a fost pentru Clubul Seniorilor, s-a actualizat cu 1000 lei , ca sa nu mai cerem alta oferta. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si nu ar fi trebuit sa aiba un numar de 

inregistrare adresa aia, va intreb si eu ? 

           Domnul ing.Damian Valerică - Birou Managementul Proiectelor Europene: Este 

dat de atunci din 2022. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Pai, asta este, nu are numar de 

inregistrare in Primarie. Uitati-va si dvs.pe adresa! 

            Domnul ing.Damian Valerică - Birou Managementul Proiectelor Europene: In 

principiu, asa a fost cu acea oferta, de s-a cerut suma respectiva. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Daca nu mai 

sunt alte 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 12  voturi  pentru)  , 5 abtinere) - Aghiorghiesei Costel, Bobârnat Radu, 

Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 

35. Proiect de hotărâre nr. 13 din 17.01.2023   privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului U.A.T Municipiul Huși    in Adunarea Generala  a   Asociatiei  

pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru ajustarea 

tarifelor privind depozitarea si sortarea deseurilor reciclabile la depozitul  

CMID-Rosiesti din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  

judetul Vaslui , inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

precizeaza ca există  avize favorabile din  partea  comisiei 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. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotărâre? Solicit sa faceti   2(doua)  propuneri in vederea 

completarii Art.1 si Art.2 din  proiectul de hotarare. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este vorba de acordarea unui mandat 

special, nu ? 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania:Da, un 

mandat  special. 

            Domnul consilier Focia Alexandru : Domnul primar si domnul viceprimar. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Supun la vot 

proiectul de hotărâre , completat cu cele 2 propuneri ( domnul primar – ing.Ioan Ciupilan, 

domnul viceprimar – jr.Ciupilan Valeriu Ioan). 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

completata  a fost adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

36. Proiect de hotărâre nr.15 din 18.01.2023 privind organizarea evaluării  anuale  a 

managementului  la  Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi , institutie de 

cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

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

de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre?  
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          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Propun 

sa fie mentinute propunerile care au fost facute  anul trecut. Si la Casa de Cultura la fel. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: La Casa de Cultura eu nu sunt de acord. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: La celalalt 

proiect de hotarare trebuie sa faceti propuneri. 

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Imi cer 

scuze! Am inteles. O sa spuneti cand ajungem la materialul respectiv. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 
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37. Proiect de hotărâre nr.14 din 18.01.2023 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de 

soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii 

Municipale ”Mihai Ralea” Husi – inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

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

de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre?  Solicit propuneri in vederea completarii Art.1 si Art.2 

din proiectul de hotarare. 

         Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Propun 

pe  d-l consilier Cocuz Adrian  ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Husi, 

in comisia de evaluare anuala  a managementului realizat   in anul 2022  la Biblioteca  

Municipala ”Mihai Ralea” Husi, si pe d-na consilier Patrașcu Luiza ca reprezentant al 

Consiliului Local al Municipiului Husi, in comisia de solutionare a contestatiilor la 

evaluarea anuala  a managementului realizat in anul 2022 la Biblioteca   Municipala 

”Mihai Ralea” Husi. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Supun la vot 

proiectul de hotărâre completat cu cele 2 propuneri formulate de domnul consilier 

Ciupilan Valeriu Ioan (d-l consilier Cocuz Adrian  ca reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Husi, in comisia de evaluare anuala  a managementului realizat   in anul 

2022  la Biblioteca  Municipala ”Mihai Ralea” Husi,  d-na consilier Patrașcu Luiza ca 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Husi, in comisia de solutionare a 

contestatiilor la evaluarea anuala  a managementului realizat in anul 2022 la Biblioteca   

Municipala ”Mihai Ralea” Husi). Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul 

exprimat prin “ridicarea mainii”. 

 

 

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

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 
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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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

completata  a fost adoptată cu 15  voturi  pentru) , 2 abtinere) – consilier local Cocuz 

Adrian , consilier local Patrascu Luiza. 

 

38. Proiect de hotărâre nr.34  din 19.01.2023 privind organizarea evaluării  anuale  a 

managementului  la  Casa de Cultură ”Alexandru Giugaru” Husi, institutie de 

cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

       Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

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

de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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) 
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1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

39. Proiect de hotărâre nr.35 din 19.01.2023 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de 

soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei  de 

Cultură ”Alexandru Giugaru ” Husi – inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

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

de hotărâre. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre?  

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi :Aici 

propun pe d-na consilier Patrascu Luiza  ca reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Husi, in comisia de evaluare anuala  a managementului realizat   in anul 

2022  la Casa de Cultură ”Alexandru Giugaru ” Husi si pe d-l consilier Cocuz Adrian  ca 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Husi, in comisia de solutionare a 

contestatiilor la evaluarea anuala  a managementului realizat in anul 2022 la Casa de 

Cultură ”Alexandru Giugaru ” Husi. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu:In comisia de solutionare a contestatiilor la 

evaluarea anuala  a managementului realizat in anul 2022 la Casa de Cultură ”Alexandru 

Giugaru ” Husi, o sa o propunem noi pe d-na consilier Popa Cătălina Eugenia. Aici vrem 

noi sa facem modificarea, propunem noi pe d-na consilier Popa Cătălina Eugenia in 

Comisia de solutionare a contestatiilor. 

           Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: “As vrea sa mai fac aici o mica 

paranteza, daca tot suntem la un proiect de hotarare care vizeaza Casa de Cultura Husi, eu 

am solicitat de mai multe ori si sper totusi ca dvs.domnilor consilieri indiferent de partidul 

din care faceti parte, sunteti interesati de activitatea culturala,  si as vrea sa sustineti 

propunerea mea, ca doamna manager al Casei de Cultura sa vina intr-o sedinta de consiliu 

local , sa-i mai adresam si noi cateva intrebari, sa vedem cum desfasoara activitatea 

dumneaei acolo, ce program de activitati are, eu cred ca este un lucru benefic pentru toata 

lumea si s-ar putea sa ne intereseze, mai ales ca sunt lucruri care in decursul timpului nu 

au fost chiar ok.” 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Supun la 

vot propunerea ca doamna consilier Patrascu Luiza  sa faca parte din comisia de evaluare , 

domnul consilier Cocuz Adrian sa faca parte din Comisia de solutionare a contestatiilor. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu:In comisia de solutionare a contestatiilor la 

evaluarea anuala  a managementului realizat in anul 2022 la Casa de Cultură ”Alexandru 

Giugaru ” Husi, noi am propus pe d-na consilier Popa Cătălina Eugenia. Domnul Cocuz 

Adrian nu vrea sa faca parte. 

           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Atunci, 

fac alta propunere, nici eu nu vreau ca doamna consilier Popa sa faca parte din Comisia 

de solutionare a contestatiilor. 

            D-na consilier Popa Cătălina Eugenia: De ce nu vreti sa fac parte, considerati ca 

sunt incompatibila? 

           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Cel 

mai bine era sa fi ramas cum a fost anul trecut. Eu cred ca este „de bun simt” ce am 

propus eu acuma, daca nu vreti, fac eu alta propunere. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:Daca veniti cu alta  propunere, veniti cu 

„biletele” si votam. 

           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Facem 

si biletele, cum vreti dvs. 

           Domnul consilier Focia Alexandru : Faceti cu biletele cum ati facut si la proiectul 

anterior. 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu: „Acolo nu a fost cazul, acolo nu a fost cazul. 

Am ajuns in punctul in care sa ne spuneti dvs. pe cine sa punem in Comisia de solutionare 

a contestatiilor ?” 

           Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: “Domnule viceprimar, eu nu tin 

neaparat sa fac parte din Comisie, nu tin neaparat, dar rugamintea mea, uitati, eu ma 

retrag, dar rugamintea mea este…..   

            Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Sunt 

facute 2 propuneri. 

            Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia:….sa o aduceti pe doamna manager de 

la Casa de Cultura in Consiliul Local, de 7 ani de cand este  acolo, nu a fost niciodata sa 

prezinte un raport in cadrul Consiliului Local.” 

             Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi: 

Doamna consilier, in fiecare an d-na mamager de la Casa de Cultura si-a facut raport de 

activitate. 

            Doamna  consilier Popa Cătălina Eugenia: “Lasati, lasati-ma cu toate aceste 

rapoarte de activitate!” 

             Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi: Eu am 

venit cu o propunere, domnul consilier Bobârnat a venit cu alta propunere. Nu este normal 

sa supunem la vot ambele propuneri ? 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Care este „propunerea” dvs.? 

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi: Doamna 

consilier Patrascu Luiza in  Comisia de evaluare , domnul consilier Cocuz Adrian in  

Comisia de solutionare a contestatiilor. 

           Domnul consilier Focia Alexandru : Daca nu vrea domnul consilier Cocuz, trebuie 

sa inlocuiti persoana. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Dar domnul 

consilier Cocuz nu a zis ca nu vrea. 

            Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi: Atunci 

supuneti la vot „propunerea” facuta de mine! 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Supun la vot 

proiectul de hotărâre  completat cu “propunerea” formulata de domnul consilier Ciupilan 

Valeriu Ioan (Doamna consilier Patrascu Luiza in  Comisia de evaluare , domnul consilier 

Cocuz Adrian in  Comisia de solutionare a contestatiilor.) Cine este  pentru),  împotrivă) ,  

abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”. 

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

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian - - X 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 
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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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

completata  a fost adoptată cu 15  voturi  pentru) , 2 abtinere) – consilier local Cocuz 

Adrian , consilier local Patrascu Luiza. 

 

40. Proiect de hotărâre nr.16 din 18.01.2023 privind stabilirea numărului de veterani 

şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, 

persoane persecutate politic, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de 

transport în comun, pe raza municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, 

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

de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 
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crt. 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

41. Proiect de hotărâre nr.23 din 19.01.2023   privind aprobarea  tarifelor pentru 

capturare  si îngrijire caini fãrã stãpan  din municipiul Husi , incepand cu 

01.01.2023- inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii 

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

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 
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42. Proiect de hotărâre nr.25 din 19.01.2023 privind  aprobarea cuantumului  

tarifului  actualizat  utilizat de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI 

pentru prestarea serviciului de salubrizare pe raza municipiului Husi, începand 

cu data de 01.01.2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 
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17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

43. Proiect de hotărâre nr.38  din 19.01.2023   privind aprobarea   bugetului de 

venituri si cheltuieli  si a anexelor de fundamentare a acestuia a 

S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2023 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre?  

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este domnul director aici ?  

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Da, sunt aici! 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:As vrea sa-l intreb pe dumnealui, daca la 

fundamentarea bugetului ati folosit noile tarife? 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: La fundamentarea bugetului nu am folosit noile tarife. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ati folosit vechile tarife? 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Da. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Urmeaza sa veniti cu o rectificare, da? 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Da, o sa venim cu o rectificare, dar nu acuma. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Dar cand? 

          Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Cand o sa fie cazul. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Adica? 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca vi s-au aprobat tarifele?! 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: La momentul intocmirii bugetului tarifele nu erau aprobate. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Trebuia sa vina cu ambele variante. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ce am remarcat, odata dvs.spuneti ca nu 

ati folosit noile tarife, desi creste cifra…… 
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           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Datorita salariilor. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:…datorita salariilor, salariile minime 

care au crescut cu vreo “76,6%”, 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Dar si datorita cresterii pretului la materiale si motorina. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Cu “motorina” ati mai influientat si alta 

data…. 

             Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST 

SRL HUSI: Nu, nu,nu! 

             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Hai, lasati! Este cresterea “tichete de 

masa”  cu 206%, da? “Cheltuieli pentru directori” de la  149.000 la 181.000, ma scuzati, 

ce salariu aveti ?! 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Ce salariu am ? 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da? 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Ultima negociere “15.000” brut. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Ce sa zic, mult inainte!? 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Multumesc! Eu as zice sa veniti sa-i luati! 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu, nu, multumesc, eu am 

muncit,”Slava-Domnului”!  

             Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST 

SRL HUSI: Si eu am muncit.  

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Cresterile acestea de salarii la 

societati….. 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Sunt urmare HG. 

 

 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: HG nu se aplica peste tot. 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Doamna Popa, stiti cat ar trebui sa am eu salariu, conform “ordonantei 

corporatiste”, 24.780. 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu intreb, de ce nu ati cerut atata ? 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Nu am cerut. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Domnule Popa, vreau sa va mai intreb 

ceva, bugetul  este realizat pe baza unor devize estimative, da? Toate devizele estimative 

pe care le-ati atasat la buget sunt incluse in cifra determinata…. 

          Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Inafara”cu iarna”,  la total deviz “cu iarna” este relativa, devizul este facut pentru 

10 zile, dar poate sa fie si mai mare iarna de 10 zile lunar. Pana acum a fost mai mica. Nu 

am executat lucrari, dar sunt lucrari de salubrizare care se executa in aceasta perioada. 

 Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Asta vroiam sa va intreb. 
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            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Doamna consilier, nu se trece nimic in plus. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Nu stiu cum reusiti dvs. sa realizati 

bugetul cand aveti, spre exemplu, pe salubrizare aceleasi cheltuieli ca si vara,si pe timp de 

iarna, pe deviz….. 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Se reduc cheltuielile la salubrizare, doamna! 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Pai, nu se reduc! 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Se reduc “ lucrarile  de iarna” pe care nu le incasez , nu mai matur, nu mai..... 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Este normal sa nu mai maturi iarna, dar 

dvs. in buget aveti si ….. 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: V-am spus ca in buget, fata de  “1 miliard 800 si ceva”, sunt devizele acolo, nu 

mai retin cifra exacta, este trecut numai 700 de mii. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Cat ati incasat anul trecut pe 

deszapezire? 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Nu am, nu am  acum la mine sumele exact. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu am, nu am! 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Daca nu le stiu pe de rost, sa fiti sigura ca este corect totul, este verificat.  

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ei,da!? 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Am o rugaminte la domnii consilieri, si inclusiv ma adresez doamnei consilier 

Popa, la toti care sunt, sa se elimine lucrul acesta, sa veniti, acum am inceput sa fac si 

poze, si film, de la Statia meteo am luat , am avut Curtea de Conturi acum 4 ani de zile, 

am luat toate buletinele de analiza, veniti sa verificati toata documentatia care s-a facut si 

cat s-a incasat. 

 

 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si pe anul trecut!? 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUSI: Daca sunt “suspiciuni”, sa vina sa se verifice documentatia, tot timpul care-l aveti 

liber, nu este o obligatie, dvs.sunteti “stapanul meu”, dvs. m-ati numit pe mine, dvs. ati 

acordat statutul legal, tot ce trebuie, chiar va rog sa veniti sa verificati! 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, multumim! 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania:Multumim! 

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 - - 
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2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

44. Proiect de hotărâre nr.24 din 19.01.2023  privind aprobarea cuantumului 

tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS  S.R.L.  HUSI 

pentru prestarea serviciilor de amenajarea , intretinerea si infrumusetarea 

spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2023 

- inițiator primarul municipiului Huși.     

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 
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45. Proiect de hotărâre nr.44 din 20.01.2023 privind modificarea si completarea 

inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al 

municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.           

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre? 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Cred ca aici ar trebui corectat ceva, la 

Art.1 din proiectul de hotarare, au fost demolate niste constructii, nu au fost demolate 

terenuri. Am inteles proiectul de hotarare, nu este o problema, dar modul de exprimare in 

Art.1 al proiectului de hotarare este “se demoleaza terenurile”, constructiile au fost 

demolate, terenurile nu pot fi demolare, constructiile de pe terenuri au fost demolate. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Supun la vot 

proiectul de hotărâre modificat ( propunerea formulata de doamna consilier Popa Cătălina 

Eugenia  - corectarea modului de exprimare al Art.1). Cine este  pentru),  împotrivă) ,  

abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”. 

 

 

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

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

7.  Focia Alexandru        X - - 

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

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

modificata(corectarea modului de exprimare al Art.1) a fost adoptată cu 17  voturi  

pentru)  . 

 

46. Proiect de hotărâre nr.45 din 20.01.2023 privind aprobarea închirierii   prin 

licitaţie publică a 9  loturi de teren  aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, aflate  în proprietatea municipiului Huşi  - inițiator primarul municipiului 

Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

     Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

sunt la acest proiect de hotărâre? Va rog sa faceti propuneri pentru completarea  Comisiei  

de  evaluare a ofertelor.   

         Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi propune: 

▪ Preşedinte :  Toma Cătălina Tania – consilier  local  

▪ Membri :      Patrașcu Luiza – consilier  local  

                Matei Ionel – consilier  local 

▪ Membri supleanți :  
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      Mardari Gianina - consilier  local  

      Corjinschi Ioan Alexandru - consilier  local 

       Iacob Ioan - consilier  local . 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania supune la vot 

propunerile formulate de domnul  consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul 

municipiului Husi, in vederea completarii componentei Comisiei de evaluare a ofertelor. 

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

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

formulate de domnul  consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi, 

in vederea completarii componentei Comisiei de evaluare a ofertelor,au  fost   aprobate  

cu 17  voturi  pentru)  . 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Supun la vot 

proiectul de hotărâre  completat( componenta Comisiei de evaluare a ofertelor) 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

completata   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

47. Proiect de hotărâre nr.26 din 19.01.2023 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor-terenuri cu nr.cadastral 79669 în 4 loturi distincte si cu numarul 

cadastral 80115 in 2 loturi distincte, terenuri situate in Cartier Dric 3 - inițiator 

primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 
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48. Proiect de hotărâre nr.31 din 19.01.2023 privind aprobarea concesionării directe 

a terenului in suprafata de 305 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada dr.ing.Ioan 

Neamtu, nr.12 - inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

     Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

49. Proiect de hotărâre nr.32  din 19.01.2023 privind aprobarea concesionării directe 

a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului 

Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada Ion Minulescu, 

nr.43 - inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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  

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

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

de hotărâre. 

o Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 
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6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

 

 

 

50. Proiect de hotărâre nr.33 din 19.01.2023 privind aprobarea dezmembrării 

imobilului-teren cu nr.cadastral 70524 în 2 loturi distincte, teren apartinand 

domeniului public al municipiului Husi, situate in str.1 Decembrie, nr.40 - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii 

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

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

51. Proiect de hotărâre nr.53 din 25.01.2023  privind aprobarea schimbării 

titularului contractului de închiriere al apartamentului  situat în municipiul 

Huși, strada Al. Giugaru, nr.10, bl.11, sc.C, parter, ap.32, județul Vaslui - 

inițiator primarul municipiului Huși. 
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           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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

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

de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 
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17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

52. Proiect de hotărâre nr.54 din 25.01.2023  privind concesionare directa a 

imobilului –teren in suprafata de 37,45 mp, situat in municipiul Husi, str.Mihail 

Kogalniceanu, nr.3A, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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.     

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii 

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

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

7.  Focia Alexandru        X - - 

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

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

53. Proiect de hotărâre nr.55 din 25.01.2023 privind analiza stadiului de înscriere a 

datelor în Registrul Agricol Electronic al municipiului Huși , județul Vaslui, în 

perioada 01.10 – 31.12.2022  ,  inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului 

înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

 

 

 

54. Proiect de hotărâre nr.56 din 25.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli  si a anexelor de fundamentare a acestuia a  SC "Parcuri Verzi  & 

Urban Trans " SRL  pentru anul 2023 - inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  local Toma Cătălina Tania  

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 şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii 

daca sunt la acest proiect de hotărâre? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: 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 - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  motivat 

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 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

adoptată cu 17  voturi  pentru)  . 

 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania: Va multumesc!  

        Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi :Va 

multumim frumos! 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Toma Catalina Tania: Daca nu mai 

sunt alte subiecte de discutat, declar închise lucrările  ședinței ordinare  a Consiliului 

Local  al  Municipiului Huşi  din data de  31 ianuarie 2023 .  
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              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR GENERAL ,   

                  Toma Cătălina Tania                                           jr.Monica Dumitrașcu  

 

 

 

 

 

 

 
 

     Întocmit, 

     Consilier  

 Anișoara Oprea  

 

 

 

 

 

 

 

 


