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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.69  
privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de 

Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. 

Corni nr.144 

 

 

Consiliul local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

Avand in vedere: 

• expunerea de motive privind aprobarea contractului pentru 

acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia 

Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello; 

• 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 pentru învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie; 

In conformitate cu prevederile art. 12 alin (3), (4)si (5), art. 25 si art. 

53^1 lit. (b) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare;Ordinul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si 

Familiei nr. 71/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru 

acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile publice de asistenta sociala 

cu furnizorii de servicii sociale si art. 141 din Legea nr. 292/2011 privind 

Legea asistentei sociale; 
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In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 36 alin. 

(6) lit. a) pct. 2 si art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

          Art.1. Se aproba contractul pentru acordarea de servicii sociale 

specializate  oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo 

Morinello, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

          Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

Primarul municipiului Husi. 

 

 

                                                                              HUŞI, 22 februarie 2018   

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                   Contrasemnează, 

        Cristinel Popa                                                   Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 


