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Hotărârea a fost adoptată
cu votul a 18 consilieri

HOTĂRÂREA NR.209
privind acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se afla în situaţie
de necesitate cauzate de calamităţi naturale pe raza municipiului Huşi
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere:
 expunerea de motive privind acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi
persoanelor care se afla în situaţie de necesitate cauzate de calamităţi
naturale pe raza municipiului Huşi;
 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru
administraţie publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economicosociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism,
sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie;
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat, modificată şi completată şi ale art. 36 alin. (2) lit.d) coroborat
cu art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aprobă acordarea ajutorului de urgenţă în suma de 8.000 lei pentru familiile
şi persoanelor aflate în situaţie de necesitate, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi şi Direcţia de Asistenta Social Huşi.
HUŞI , 27 iunie 2019
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