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                                                                                                                                         Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                                    cu votul a  19  consilieri 

 

       

    HOTĂRÂREA NR. 217 

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr.35/2020 referitoare la 

“Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”   
 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui . 

 

 Având în vedere : 

• Referatul Direcției de  Asistență Socială Huși nr.2488 din 13.05.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.10364 din 

21.05.2020  privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii 

nr.35/2020 referitoare la “Acordarea unui ajutor financiar familiilor 

pentru plata serviciilor oferite de bonă”  ; 

• Raportul  Direcției de  Asistență Socială Huși nr.2488 din 13.05.2020 

și raportul Compartimentului juridic nr. 2489 din 13.05.2020; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

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

• Avizul Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea 

unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art.39, art.67, 

art.73 alin.(2) si alin.(3) , art.112 alin.(1) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, 

cu  modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.167/2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă, ale HG nr.652/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă și 

ale art.13 , art.84 alin.(5) , art.129 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ ; 
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           În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

             H O T A R A S T E: 

 

           Art.1. Se aprobă Metodologia  privind acordarea unui ajutor financiar 

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.   
 

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   28  mai  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

             Cristinel Popa                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 


