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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                             cu votul a  12  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 172 
privind alocarea de fonduri in anul 2020, din bugetul local , pentru  serviciile sociale specializate 

prestate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi prin Asezamantul Social Sf. Mucenita Chiriachi 

Husi –Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu 

nr.19 

 

             

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

          Avand in vedere : 

 Referatul de aprobare privind alocarea de fonduri in anul 2020, incepand cu luna martie 

din bugetul local ,  pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia 

Filantropia Ortodoxa Husi prin Asezamantul Social Sf. Mucenita Chiriachi Husi – 

Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu 

nr.19; 

 Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala nr.1789/17.03.2020  si Raportul 

Compartimentului Juridic din cadrul D.A.S Husi  nr.1790/17.03.2020. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.40  din 30.01.2020 privind 

acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea  serviciilor sociale specializate  de 

Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi  in anul financiar 2020; 

 Avizul Comisiei juridice si de disciplina , pentru administratia publica locala, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti ; 

 Avizul Comisiei de studii , prognoze si programe economic-sociale, buget , finante , 

privatizare, servicii publice si comert; 

 Avizul Comisiei pentru invatamant , culte , 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 ; 

             In temeiul prevederilor art.139 alin. (1) din OUG nr.57 /2019 privind Codul adminstrativ 

 

                                                    HOTARASTE : 

 

          Art.1.Se aproba alocarea de fonduri din bugetul local , in anul 2020, incepand cu luna 

martie ,  a sumei de 6250 lei/luna pentru plata serviciilor sociale specializate prestate de  
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Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi prin Asezamantul Social Sf. Mucenita Chiriachi Husi –

Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19. 

 

 

 

               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. 71/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru 

acordarea de servicii sociale, incheiat de servicii publice de asistenta sociala cu furnizorii  de 

servicii sociale, fara a depasi incadrarea in fondurile prevazute la art.1. 

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

Husi.     
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

 Catargiu Liliana-Ecaterina                                                 Secretar general ,  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


