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H O T Ă R Â R E  
 

                  privind  stabilirea  criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgen ță în 
comuna Ceica. 
 
 Ținând cont de   proiectul de hotărâre nr.82 din 21.10.2022 iniţiat și prezentat de 
către doamna Șovre Ana Livia – primarul comunei Ceica ,precum și Referatul de 
aprobare al proiectului nr.157 din 21.10.2022  prin care  propune stabilirea  unor criterii 
de acordare a ajutoarelor de urgență în comuna Ceica , 
            În baza  raportului  compartimentului de resort din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Ceica  nr.165 din 21.10.2022, 

                                Ținând cont de   Avizul Comisiei de specialitate pentru învăţămant,cultură, 
sănatate şi activitaţi social  culturale ,protecţie copii –tineret şi sport, turism  

   În baza art.28,alin.2,din Legea nr.115/2006 ,pentru modificarea si completarea 
Legiinr.416/2001 ,privind venitul minim garantat,precum şi art.41 şi 43 din  Hotărîrea 
Guvernului nr.50/2011 privind normele de aplicare a  Legea nr.115/2006 ,pentru 
modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  
             LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**)privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
   În  temeiul  art. 129, alin. 2 litera c ),alin.7,lit.b pct. 2 , art. 
139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, 
 
 Consiliul local al comunei Ceica , 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

  Art.1.  .Se aprobă  criteriile  de acordare a ajutoarelor a ajutoarelor de urgență în 
comuna Ceica,după cum urmează: 
 
             A).În caz de boal ă 
            1.) adeverință  care să ateste faptul că veniturile totale ale familiei  nu depășesc 
limita salariului minim  pe țară  net de 1524 lei/lună/persoana adeverință salariu,/cupon 
pensie. 



            2.) rezultatul anchetei sociale efectuate la domiciliul persoanei 
            3.) să nu dețină utilaje agricole,tractoare,  sau mai mult de un  autoturism  sau 
mai mult de o locuință 
.           4) Scrisoare medicală de la medicul specialist că  boala de care suferă 
persoana care solicită ajutorul de urgență este oncologică ,scrisoare medicală privind  
intervenția  chirurgicală  în cazul unei operații pe cord. 
            5.) au prioritale la acordarea ajutoarelor de urgență copiii minori    care au un 
handicapn și persoanele cu boli oncologice care se exceptează de la punctele 1-3. 
             6) Acordarea ajutorului acordat de către Consiliul local se va face pe baza 
cererii însoțită de acte medicale emise dar nu mai vechi de un an , ,copii ale 
documentelor  justificative ..  
             B).In caz de calamit ăți naturale  
             Se depune cererea însoțită de documentele justificative ale pagubelor produse 
în  gospodărie iar aceste pagube să nu fie imputabile proprietarului ,precum și Ancheta 
socială întocmită de compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei comunei 
Ceica. 
              C.) În caz de deces -acordarea sumei de 2000 lei pentru  decesul unui 
membru major  al unei  familiei dacă acesta nu a fost asigurat  și nu beneficiază de 
ajutor de la casa de pensii 
              1.Cererea însoțită ,copie CI solicitant și factură (sicriu) 
               2.Acte stare civilă să facă dovada gradului de rudenie cu persoana  decedată 
               3.certificat de deces în copie și original pentru a se verifica că solicitantul nu a 
primit ajutor de deces de la Casa de pensii sau locul de muncă 
               4.Ancheta socială întocmită de compartimentul de asistență  
socială din cadrul primăriei comunei Ceica. 
               5.Toate ajutoarele de urgență  se vor  acorda o singură dată pentru același 
diagnostic  s-au cauze.. 
 Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri  se abrobă HCL 
nr.7/30.01.2020  privind  stabilirea  criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență în 
comuna Ceica. 
 
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu : 
 - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor , 
 - Compartiment asistenta sociala. 
 - Afişat public.  
           -monitorul oficial local 
 
 
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
 PRESEDINTE                                          SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI 
JURCUȚ VASILE IONEL                                                 DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
Nr.77 din 27 octombrie  2022.                         .                        Consilieri Total  – 13  

                                                                                         Nr.consilieri   prezen ți- 13  
                                                                                Nr.consilieri  voturi pentru -13 



 


