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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 14 consilieri  

  

       

    HOTĂRÂREA NR. 263 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 

34/2019 privind  stabilirea situaţiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 

urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cuantumul acestora precum şi 

metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decât cele prevăzute expres în 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huși nr. 209/2019 privind acordarea 

ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţie 

de necesitate cauzate de calamităţi naturale pe raza municipiului Huşi 
 

 

           Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

• referatul de aprobare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al municipiului Huși nr. 34/2019 privind stabilirea situaţiile deosebite 

pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor 

singure, cuantumul acestora precum şi metodologia de acordare a 

ajutoarelor, altele decât cele prevăzute expres în Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat şi revocarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Huși nr. 209/2019 privind acordarea ajutoarelor 

de urgenţă familiilor şi persoanelor singure  care se află 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 

economic – sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ; 
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• raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, munca, protective socială, protecţia copilului, 

familiei;    

 În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, modificată şi completată, art. 129 alin. (2) litera d) 

coroborat cu art. 129 alin. (7) litera b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

 

            H O T A R A S T E: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huşi  nr. 34/2019 şi va avea următorul conţinut: 

   “Art.1.Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor 

singure în situaţiile deosebite prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, altele 

decât cele prevăzute expres în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificată şi completată.” 

 Art.2. Se aprobă modificarea Anexei 1 şi Anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Huşi  nr. 34/2019 şi vor avea conţinutul prezentat în Anexa 1 

şi Anexă 2 la prezenta hotărâre.  

           Art.3.(1) Se va elabora Procedura de aplicare pentru fiecare din situaţiile 

deosebite prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

         (2) Procedura de aplicare va fi supusă aprobării Consiliului Local al 

municipiului Huşi .  

 Art.4. Prezenta hotărâre revocă  Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Huși  nr.209/2019 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor 

singure  care se afla în situaţie de necesitate cauzate de calamităţi naturale pe raza 

municipiului Huşi. 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi şi Direcţia de Asistenţă Socială Huşi. 
 

 

 

                                                                                               HUŞI, 29 august 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

     Cristinel Popa                                                                             Secretar,  

                jr.Monica Dumitrașcu 


