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HOTĂRÂREA nr. 6 
privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană  

pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși 
 

 Având în vedere: 
   - referatul de aprobare nr.521/12.01.2023 al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui; 

 - adresa Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși nr.10/5.01.2023; 
 - raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Vaslui nr.523/12.01.2023; 
 - avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană și Comisia 
pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

  în conformitate cu prevederile:  
  - art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  
  - art.129 alin.(6),(7) și (9) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
            - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.175/2022 privind aprobarea majorării cuantumului 
alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși;  

în temeiul prevederilor art.182 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. - Se aprobă majorarea cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale 

Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși, de la 25 lei/zi/elev, la 26 lei/zi/elev. 
Art.2. - Majorarea este valabilă începând cu data de 01.01.2023, până la finalizarea 

proiectului „Reabilitare și modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, 
județul Vaslui – Cămin, Cantină”. 

 Art.3. – De la data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.175/29.09.2022 privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru 
elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși, se abrogă. 

  Art.4.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului județean, 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și Școlii 
Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși.  

  Art.5. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezenta 
hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Școlii Profesionale Speciale „Sfânta 
Ecaterina” Huși și va asigura publicarea acesteia pe pagina de internet http://www.cjvs.eu - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 

 
                   Vaslui, 18 ianuarie 2023 

 
 

                 PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu     
        

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  29 voturi  “pentru”,                
         0 voturi “împotrivă” și  0 “abțineri”.    
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