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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 16   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 112 

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2022 pentru 

copiii inscrisi la Cresa municipiului  Husi 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere:  

 Referatul Cresei municipiului Husi nr. 89/24.03.2022 inregistrat la 

primaria Husi la nr. 9148/24.03.2022 privind calculul costului mediu lunar 

de intretinere pentru anul 2022 pentru copiii inscrisi la Cresa municipiului 

Husi; Raport de specialitate al Cresei municipiului Husi nr. 90/24.03.2022 

inregistrat la primaria municipiului Husi la nr. 9152/24.03.2022; Adresa 

Primariei municipiului Husi nr. 4239/11.02.2022 inregistrata la Cresa 

municipiului Husi la nr. 44/11.02.2022; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 

9156/24.03.2022 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere 

pentru anul 2022 pentru copii inscrisi la  Cresa municipiului  Husi; 

 Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 9158/24.03.2022;  

 Raportul Compartimentului Juridic nr. 9175/24.03.2022; 

 Avizul nr.113 din 29.03.2022  al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 Avizul nr.91 din 29.03.2022  al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

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

 Avizul nr.52 din 29.03.2022  al Comisiei pentru 

invatamant,culte,cultura,tineret,  turism, sanatate, munca,protectie 

sociala,protectia copilului,familie. 

          In conformitate cu prevederile art.8, art.9 alin.(4), alin.(5) si alin.(6)  din Legea  

nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
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          In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. a), ale art. 139 

alin.(1) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

                                            

                                          HOTĂRĂȘTE: 

 

       Art.1. Se aproba valoarea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2022 

pentru copiii inscrisi la Cresa municipiului Husi, la suma de  674 lei/luna/copil .  

 

        Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi si conducerea  Cresei municipiului Husi. 
 

 

                                                                                                HUŞI  ,  31 martie  2022                                                                            

 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                      Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


