
                                                            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.84  

privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul consiliului local al municipiului Husi 

pentru anul 2022 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

• referatul privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale; 

• Adresa Consiliului Judetean Vaslui nr.948/19.01.2022, din care rezulta ca 

planul pentru servicii sociale , propus respecta prevederile legale; 

• Raportul Directiei de Asistenta Sociala nr.896/11.02.2022 si Raportul 

Compartimentului Juridic nr.897/ 11.02.2022. 

• Avizul nr.84 din 22.02.2022 al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

• Avizul nr.65 din 22.02.2022 al Comisiei de studii, prognoze si programe 

economic – sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

• Avizul nr.33 din 22.02.2022 al Comisiei pentru invatamant, culte, cultura, 

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

familiei;    

         In conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit.b si art.118 din 

Legea  nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare 

, ale art.3 alin (2) lit.a si art.5 din Anexa 2 a H.G. 797/2017, pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de 

Asistenta sociala si a structurii orientative de personal si Ordinul 1086/2018 

privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de actiune privind serviciile 

sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local, art. 129 alin. (2) 

litera d), alin. (7) litera b) din  Ordonanta de urgenta  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
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 In temeiul art. 139 alin. (1) si art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanta de 

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

ulterioare ; 

 

            H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.  Se aproba planul de actiuni privind serviciile sociale pentru anul 

2022, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

  Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
 

 

                                                                                      HUŞI  ,  24  februarie  2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                       Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


