
     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  

  
 

                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.29  

privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale 

specializate de Fundatia Star of Hope Romania in anul financiar 2022 

  
               Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

               Avand in vedere : 

• Referatul de aprobare  privind acordarea unui aviz de principiu pentru 

prestarea serviciilor sociale specializate de Fundatia Star of Hope 

Romania cu sediul in mun. Husi  , in anul financiar 2022 

• Raportul Directiei de Asistenta Sociala nr.296/13.01.2022 si Raportul 

Compartimentului Juridic din cadrul D.A.S Husi nr.297/13.01.2022 

• Avizul nr. 30  din 28.01.2022 al Comisiei juridice si de disciplina , pentru 

administratia publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti ; 

• Avizul nr. 28  din 28.01.2022 al Comisiei de studii , prognoze si 

programe economico-sociale, buget , finante , privatizare, servicii 

publice si comert; 

• Avizul nr. 16  din 28.01.2022 al Comisiei pentru invatamant , culte , 

cultura, tineret,turism,sanatate munca,protectie sociala,protectia 

copilului ,familiei ; 

           In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) si alin (4) , art. 25 si art. 53^1  litera  

b) din O.G. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile  art. 129 alin. (2) litera d) coroborat cu art. 129 alin (7) litera b)  din OUG 

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 

         In temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanta de  

Urgenta  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

                                                            HOTARASTE: 

 

           Art.1(1).Se acorda avizul favorabil pentru prestarea serviciilor sociale 

specializate de Fundatia Star of Hope Romania  in anul financiar 2022. 
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 (2) Se acorda aviz favorabil pentru alocarea de fonduri din bugetul local, in anul 

2022, pentru plata serviciilor sociale specializate oferite de Fundatia Star of Hope 

Romania , in suma de 5000 lei/luna. 

            Art.2.Serviciile sociale oferite , natura si costurile acestora, drepturile si 

obligatiile  partilor, perioada si conditiile de furnizare vor fi stabilite prin contract in 

conformitate cu dispozitiile Ordinului MMSSF nr. 73/2005 privind aprobarea 

modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de servicii publice 

de asistenta sociala cu furnizorii  de servicii sociale, cu  incadrarea in limitele bugetare 

ce vor fi aprobate pentru anul financiar 2022. 

           Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
 

                                                                                      HUŞI  ,  31 ianuarie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


