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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  
votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.42 
privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate 

de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul 

financiar 2013 
 

            Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

            Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale 

specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi,in anul 

financiar 2013; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru adminsitratie publica locala, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti. 

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, munca, 

protectie sociala, protectia copilului familie . 

         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; prevederile  art. 36 alin. (2) litera d) coroborat cu art. 36 

alin (6) litera a) pct. 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

          In temeiul prevederilor. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

                                                                  HOTARASTE: 

 

              Art.1 - Se acorda avizul favorabil de principiu pentru prestarea serviciilor sociale 

specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi,in anul 

financiar 2013. 

              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, cu incadrarea in limitele bugetare ce vor fi aprobate pentru anul financiar 2013. 

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

municipiului Husi. 

                                                                                        HUSI, 28 februarie 2013 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      Contrasemneaza, 
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