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                                                                                                            Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 17 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.42  
privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap 
si asistenţi personali ai acestora, persoane persecutate politic si urmasii lor, care 
au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza 
municipiului Huşi 
  

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul  Vaslui ; 
 
Având în vedere : 
• Referatul  Biroului Tehnic  nr.1827 din 18.01.2023; 
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.1829 din 18.01.2023  

privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane 
persecutate politic, persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora 
care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport  în comun  pe 
raza municipiului Huşi; 

• Raportul de specialitate al Biroului Tehnic  nr.1830 din 18.01.2023; 
•  Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr.1872 din 18.01.2023; 
•  Avizul nr.42 din 30.01.2023  al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.18 din 30.01.2023  al  Comisiei  pentru învăţământ, culte,cultură, 
tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

          În conformitate cu prevederile art.42 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 
transport public local de călători, modificată  și completată, art.16 litera b) din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 
de război , republicata şi completată, art.23 din Legea  nr. 448/2006  privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-republicata, modificată şi completată, 
art.8, alin.(2) lit.(b) din Decretul-Lege nr. 118/1990, cu modificarile si completarile 
ulterioare, art. 129 alin .(2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. b)  din Ordonanţa de  Urgență  
nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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           În temeiul art.139 alin.(3) lit.h) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  Urgență  
nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                 HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1. Se aprobă acordarea  a câte 10 (zece) călătorii gratuite pe lună în anul 2023 
pentru un număr de 56 veterani de război  şi văduve de război si urmasii lor, pentru  850 
de persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora si pentru 27 persoane 
persecutate politic si urmasii lor, pe mijloacele de transport  în comun, pe raza municipiului 
Huşi. 
          Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Huşi. 
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    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                   Contrasemnează pentru legalitate , 
           Toma  Cătălina Tania                                                                            Secretar general ,  
                                   jr.Monica Dumitrașcu 

 
 
 

 


