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    ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

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

      tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

     web : www.primariahusi.ro 

e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 

 

PROCES VERBAL 
           Încheiat astăzi  10 ianuarie 2023  în cadrul  ședinței  extraordinare  a Consiliului Local al 
municipiului Huşi ,  conform Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi nr.10 din 05.01.2023 
 
 
            Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.10 din 05.01.2023   a fost convocat   în  ședință 
extraordinară  Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  10 ianuarie 2023 , ora  08,30.  
           Lucrările ședinței  s-au  desfășurat  la sediul Primăriei Municipiului Huși . 
           La şedinţa participă : viceprimarul municipiului Husi – jr.Ciupilan Valeriu Ioan , secretarul general al 
municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu. La sfarsitul sedintei a intrat in sala  nr.20 din Primaria Husi  si 
primarul municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan. 
             Ca invitaţi  la şedinţa participă : d-na  jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, 
ec.Sighe  Aurora – sef Birou  Managementul Proiectelor Europene ,  d-na Nica Liliana, d-na Tirdea Oana –  
Birou  Managementul Proiectelor Europene, Boeru  Sergiu – consilier personal al primarului municipiului 
Husi. 
              La ședință nu a participat   presa locală. 
               Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  05.01.2023    a 
Dispoziţiei nr.10 din 05.01.2023. 
              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu face prezența   constatând că din 
totalul de 19 consilieri în funcție : 

• sunt prezenţi la şedinţa un număr de 16 consilieri locali; 

• 3 consilieri  locali  lipsesc  nemotivat  -  Corjinschi Ioan Alexandru* , Filip Cosmin Adrian, Iaob 
Ioan . 

         Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu:  Se constată că şedinţa este legal 
constituită. 
          Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna noiembrie  2022,  luna  
decembrie  2022  , luna ianuarie   2023 ) a fost ales  doamna consilier local  TOMA CĂTĂLINA 
TANIA. 
         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere ca este desemnat 
presedinte pentru aceasta lună ,  dau cuvantul doamnei   consilier local  Toma Cătălina Tania  – presedinte 
de sedinta.   
          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  Toma Cătălina Tania: Buna ziua!  Ordinea de zi v-a fost 
comunicata,  sedinta   de  astazi  10 ianuarie 2023   are inscrise  pe ordinea de zi 4(patru) proiecte de 
hotărâre .Supun la vot ordinea de zi . Cine este  pentru),  împotrivă) , abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.     
 
______________________ 
* Corjinschi Ioan Alexandru – vezi pag.nr.6 din pv.sed CL  10.01.2023 
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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 absent  nemotivat* 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  absent  nemotivat 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Ordinea de zi   a fost 
aprobata  cu   16 voturi pentru).  

 

    Ordinea de zi are urmatorul continut : 
 

1. Proiect de hotărâre nr.01 din 05.01.2023  privind   modificarea Hotararii Consiliului Local 
Husi nr.297 din 17.08.2022 privind  aprobarea depunerii cererii de finantare pentru  
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proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  Gradinita cu program prelungit 
nr.10, Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul 
Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri 
publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor 
publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator primarul municipiului Husi. 

2. Proiect de hotărâre nr.02 din 05.01.2023  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.296/17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul 
“Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel 
Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” în cadrul Planului național de 
redresare și reziliență, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 —Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, initiator primarul municipiului Husi. 

3. Proiect de hotărâre nr.03 din 05.01.2023  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
Huşi nr.298 din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru 
proiectul  „Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I. Cuza  
care apartine  Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi” în cadrul Planului național de 
redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării , Axa 2 –Schema de granturi 
pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea  B2 -  Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare 
energetică moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator primarul 
municipiului Husi. 

4. Proiect de hotărâre nr.04 din 05.01.2023  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
Huşi nr.299 din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru 
proiectul  „Renovarea energetică moderată a clădirii  Creşa municipală Huşi”, în 
cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării , Axa 2 
–Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, 
Operaţiunea  B2 -  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 
apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator primarul municipiului Husi. 

 
 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

1. Proiect de hotărâre nr.01 din 05.01.2023  privind   modificarea Hotararii Consiliului Local 
Husi nr.297 din 17.08.2022 privind  aprobarea depunerii cererii de finantare pentru  proiectul 
„Renovarea energetica moderata a cladirii  Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi”, 
in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –
Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 
-  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de 
renovare energetică moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator 
primarul municipiului Husi. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania solicită comisiilor de 
specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
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            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie 
publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. Exista avize favorabile din partea  acestei Comisii de specialitate   
la toate proiectele de hotarare. 
            Doamna  consilier Toma Cătălina Tania:  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.  
Exista avize favorabile din partea  acestei Comisii de specialitate   la toate proiectele de hotarare.   
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-
sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 
hotărâre. Exista avize favorabile din partea  acestei Comisii de specialitate   la toate proiectele de 
hotarare. 
           Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu 
alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
Exista avize favorabile din partea  acestei Comisii de specialitate   la toate proiectele de hotarare. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Discutii daca sunt la 
acest proiect de hotărâre?  
          Doamna ec.Sighe  Aurora – sef Birou  Managementul Proiectelor Europene: Aici as vrea sa 
mentionez ceva, daca se poate,  este vorba de “Anexa la hotarare”, a intervenit o modificare in 
sensul completarii cu mai multe informatii legate de descrierea investitiei . Aceeasi situatie este la 
toate proiectele de hotarare. Toate anexele  au fost modificate/completate cu mai multe informatii 
legate de descrierea investitiei. A fost timpul foarte scurt , de la solicitarea de clarificari si pana 
acuma, a trebuit sa completam anexa cu descrierea investitiei cu toate informatiile din auditul 
energetic. Noi le avem acuma listate, daca doriti !? 
           Domnul consilier  Bobârnat Radu : Se completeaza anexele la proiectele de hotarare? 
          Doamna ec.Sighe  Aurora – sef Birou  Managementul Proiectelor Europene:, Da,au fost 
completate anexele , la toate cele 4 proiecte de hotarare, cu mai multe informatii legate de 
descrierea investitiei, informatii mai ample. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, dar au fost si niste erori, au fost si niste erori, 
nu am documentul in fata, dar de ce s-a strecurat aceeasi eroare la toate proiectele ? 
          Doamna ec.Sighe  Aurora – sef Birou  Managementul Proiectelor Europene: Ok, 
completarea la toate proiectele, este acelasi lucru! 
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: De recomandat ar fi, sa se manifeste mai multa 
atentie la elaborarea proiectelor! 
         Doamna ec.Sighe  Aurora – sef Birou  Managementul Proiectelor Europene: Ok, nu era 
vorba numai de atentie , si atentia, dar mai mult era vorba de timpul pe care l-am avut la dispozitie 
pentru intocmirea materialelor. 
         Domnul  consilier Ciupilan Valeriu Ioan - viceprimarul municipiului Husi: De asta v-am si 
convocat astazi in sedinta extraordinara, astazi vor fi incarcate pe platforma, maine trebuie sa 
ajunga. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Supun la vot proiectul 
de hotărâre  cu “modificarea anexei”. 
          Domnul consilier  Bobârnat Radu :Nu, supuneti la vot „cu inlocuirea Anexei”. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Supun la vot proiectul 
de hotărâre  cu “inlocuirea” Anexei .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  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  absent  nemotivat 

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 X - - 

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) . 
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❖ Intra in sala de sedinta domnul consilier local Corjinschi Ioan Alexandru. Sunt prezenti la 

sedinta un numar de 17 consilieri. 
 

2. Proiect de hotărâre nr.02 din 05.01.2023  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.296/17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul 
“Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel 
Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” în cadrul Planului național de 
redresare și reziliență, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 —Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, initiator primarul municipiului Husi. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania prezintă   avizele 
comisiilor de specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

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

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

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

▪ Comisia  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  cu “inlocuirea” Anexei .Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.  
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :      

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local 

 

PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

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

8.  Iacob Ioan  absent  nemotivat 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea modificata 
(cu “inlocuirea” Anexei ) a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 
3. Proiect de hotărâre nr.03 din 05.01.2023  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Huşi nr.298 

din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul  „Renovarea 
energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I. Cuza  care apartine  Scolii Gimnaziale 
Ion Creanga Husi” în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul 
Renovării , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, 
Operaţiunea  B2 -  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de 
proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator 
primarul municipiului Husi. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania prezintă   avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

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

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

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

▪ Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
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          Preşedintele de şedinţă, 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  cu “inlocuirea” Anexei .Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.  
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :      

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local 

 

PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  absent  nemotivat 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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



Page | 9  

 

(cu “inlocuirea” Anexei ) a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 
 

4. Proiect de hotărâre nr.04 din 05.01.2023  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Huşi nr.299 
din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul  „Renovarea 
energetică moderată a clădirii  Creşa municipală Huşi”, în cadrul Planului național de redresare și 
reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi 
rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea  B2 -  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 
clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator primarul municipiului Husi. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania prezintă   avizele comisiilor 
de specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

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

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

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

▪ Comisia  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  cu “inlocuirea” Anexei .Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.  
           Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :      

Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local 

 

PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  
Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu X - - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian X - - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian absent  nemotivat 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  absent  nemotivat 

9.  Mardari Gianina X - - 

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

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  

X 

  
- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea modificata 
(cu “inlocuirea” Anexei ) a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 
 
           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania: Va multumesc! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Numai un pic, daca imi permiteti,  as vrea sa pun o intrebare , 
daca se poate,  se zvoneste prin targ ca s-a dat o autorizatie la jocurile „Buzdugan”, fara ca sa aiba toate 
autorizatiile de la ISCIR pentru agregatele respective. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca vreti, puteti pleca domnule consilier Corjinschi, si asa ati 
venit mai tarziu , am vazut ca le-ati spus sa plece, sa nu mai stea. Poate pe altii ii intereseaza?! 
            Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Haideti domnule  Bobârnat!   
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca stiti ceva in legatura cu acest aviz? 
           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Nu s-a dat decat o 
autorizatie ca sa respecte un program. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu s-a dat autorizatie? 
          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Nu este o autorizatie “in sine”, este 
un Acord , asta  numai ca el sa-si desfasoare activitatea intr-un anumit interval orar. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Numai un pic, dar cand a solicitat lucrul acesta, a pus cumva si 
avizele care le are pentru agregate/jocuri? Uitati, a venit domnul primar! Poate stie dumnealui !? 
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Poate stiu cei de la Autorizare-
Control, care au emis. 
            Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Cand spuneti autorizatie 
pentru agregate, la ce va referiti? 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: De la ISCIR. 
          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : ISCIR? 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Domnule primar, poate puteti sa ne spuneti in legatura cu ... 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu nu dau autorizatie ISCIR, domnule 
consilier! 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, nu,tocmai, dvs.le verificati daca au. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cine,eu? Probabil cei care au verificat, doi, 
autorizatiile ISCIR le verifica in primul rand organele de control, Politie, etc... Nu asta era tema sedintei de 
astazi, nu ? 
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           Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, era o curiozitate, sedinta s-a terminat. Nu am voie sa am 
curiozitati? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu am stiut ca s-a terminat sedinta, am vrut 
sa vin la sedinta , nu ma simt bine. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Stati un pic, trageti-va sufletul! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu ma simt bine deloc. Noi, nu am dat decat 
autorizatie de functionare pe un teren , autorizatiile ISCIR, brasamentele electrice le-au avut de la alte 
unitati, nu  ale  Primariei. Am inchis subiectul ! Eu din cate stiu, si au fost verificate, toate utilajele lor au 
autorizatii ISCIR. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu au toate. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu atata stiu. 
          Domnul consilier Matei Ionel : Am vazut ca au fost controlati! 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Bineinteles! 
          Domnul consilier Matei Ionel : Erau acolo institutii abilitate de control. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar nu asta este problema, intrebam din curiozitate, nu o luati ca 
pe acuzatie! 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu o iau ca pe o acuzatie, imi este rau, am 
venit la Primarie ca am de facut bugetul si.... 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Am inteles!  Eu vroiam sa stiu daca la Biroul de Autorizare – 
Control, cand se pune aceasta cerere, nu se ataseaza si autorizatiile pentru agregate? 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Eu, din cate stiu, da, dar nu stiu daca a avut 
alte utilaje inafara de ce a depus. Eu va spun un lucru, el a depus pentru 2 utilaje care se monteaza. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Pentru 2  avea, dar el are 4 acolo. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Sunt niste lucruri care nu stau chiar numai in 
puterea primarului , „a vazut”  si prietenul meu de la ziarul Vremea Noua, cumatrul meu, ca sa ma exprim in 
limba romana.... 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Sunteti neamuri? 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Da, i-am botezat un copil, dar nu-i asta  
problema! 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:... ca are curent de la Primarie, ca se 
incalzeste noasptea de la Primarie, etc., etc.Deci, de la Primarie  nu a avut nici un gram  de curent, nu a 
ocupat nici un domeniu public, cum spunea dumnealui..... 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, terenul este proprietatea lui  SC Vasea SRL. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan:....acolo mai am niste probleme, in orasul asta 
nu numai eu trebuie sa verific si in zilele astea de sarbatoare  27, 26 sau 25 decembrie, cand a fost 
Craciunul, cred ca toata  lumea ne-am facut Sarbatorile,  exista o Politie Muncipala, exista o Politie Locala 
care au fost atunci si au verificat pe un domeniu public, prin telefon au verificat, nu aveau atunci cum sa 
verifice asltfel, organele astea de control care sunt abilitate sa verifice autorizatiile de functionare , ISCIR, si 
toate astea, pana la urma pune o autorizatie ISCIR pentru un carusel care spune el, dar sunt organe care 
le dau, care le elibereaza, si trebuie sa le si verifice daca le au in ordine. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Asa, este dar fiecare in domeniul lui, ideea era ca si la Primarie 
cand se cere , trebuie sa depuna niste documente. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: De obicei se cere, de obicei se cere! Dar stiti 
ce se intampla, el spune ca monteaza un topogan , dar in realitate.... 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca monteaza altceva decat ce a scris acolo, este pe riscul lui. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Bineinteles, dar pe ce avem noi data 
autorizatie, pe un utilaj , sau pe 20 de utilaje, dar daca era pe terenul nostru , era ok, era alta problema, 
asa sunt in „curtea omului” , fac de vor! 
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           Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru: Din cate am inteles, se va intocmi un registru cu cei 
care detin astfel de utilaje,  cum este la RAR pentru masini, in baza unui proiect de lege. Acesti detinatori 
vor fi inscrisi intr-un registru. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Orice utilaj  care functioneaza pe teritoriul 
Romaniei, ca este „un ridicator” , ca este „o macara”, trebuie sa detina autorizatie ISCIR, care pot fi 
verificate de organele de control abilitate. 
          Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru: Se va intocmi un registru de evidenta pentru aceste 
utilaje. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: Am si eu o chestiune, daca se poate , legata de iluminatul stradal, 
este o problema in oras de mai multa vreme, de  exemplu aseara si in cateva 2-3 nopti, nu a functionat 
iluminatul stradal pe strada Dobrina, in alte seri/nopti nu a functionat in alte parti ale orasului. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Este un sistem „cu sigurante” , aceste 
sigurante cad probabil si atunci , am avut si 2 situatii de acest fel in  zona Lukoil.... 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: Ar fi bine totusi sa informam cetatenii , ne tot intreaba despre aceste 
situatii, ati vazut se nasc tot felul de speculatii . 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu cred ca este vinovat primarul! 
           Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu este vorba despre asta! 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Noi avem un contract cu o firma de 
mentenanta, care a castigat, altfel nu puteam sa accesam proiectul pe mediu , de schimbare a lampilor de 
iluminat, avem toate sesizarile inregistrate, se duce Ovidiu Popa sau alt coleg , sa ridice siguranta la 2 
noaptea, sau la 9 noaptea, nu stiu daca si cei de la Vaslui au alt sistem la iluminatul public , de multe ori 
trebuie sa apelam la cei de la E-ON sa ne deschida niste posturi „Trafo” de ale lor, pentru ca noi avem 
scoase afara sistemele din celalalt proiect , dar cad sigurantele din nou . 
          Domnul consilier Țocu Cătălin: Trebuie comunicat lucrul asta, este o problema serioasa. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Avem toate informatiile , s-a dus domnul 
Bahnariu si a rezolvat toate acele probleme de pe Calea Basarabiei , de pe strada Stefan cel Mare , sunt 
sisteme automate care ar trebuie sa si revina , dar apar tot felul de scurturi, avem un sistem de iluminat pe 
niste retele foarte vechi , apar tot felul de scurturi care trebuie rezolvate, si nu le gasim. In prima faza am 
zis ca nici nu vin Primarie, dar la ora 10,00 am o intalnire cu directorii de scoli in vederea accesarii unor 
proiecte cu fonduri europene. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier local Toma Cătălina Tania declară  închise lucrările  
ședinței  extraordinare  a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din   10 ianuarie  2023. 
              

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR GENERAL ,   
                            Toma Cătălina Tania                                            jr.Monica Dumitrașcu  
 
 
 
 
 
 
    Întocmit, 
    Consilier  
Anișoara Oprea  


