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H O T Ă R Â R E 
 
cu privire la acordarea unui ajutor de urgen ţa d-nei   Bucurean Ștefania  ,cu 

domiciliul în comuna Ceica,sat Cotiglet,nr.50 ,jude ţul Bihor. 
 
Având în vedere cererea depusa de d-na    Bucurean Ștefania  , cu domiciliul în  

comuna Ceica,sat Cotiglet,nr.5o,judeţul Bihor,cerere  înregistrată la Primăria Ceica cu 
nr.522/21.11.2022 ,prin care solicită Consiliului local acordarea unui ajutor de urgenţă 
datorită faptului că  în data de 20.11.2022  ,soțul său Bucurean Gheorghe ,fost cu domiciliul 
în Cotiglet,nr.50, a decedat ,act de deces nr.3380/21.11..2022 eliberat de primăria Oradea  
și nu a fost asigurată fiind persoană cu handicap, 

Proiectul de hotărâre nr.88 din 22.11.2022,însoțit de referatul de aprobare nr.173  
din 22.11.2022 întocmit de primarul comunei Ceica,Raportul de specialitate a 
compartimentului de asistenţă socială nr.174 din 22.11.2022 și ancheta socială,precum și 
raportul de avizare al comisiei de  specialitate pentru învăţămant,cultură, sănatate şi 
activitaţi social  culturale,protecţie  socială din cadrul Consiliului local,                 
           În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata  în anul 2010,precum și  HCL nr.77/27.10.2022  privind 
criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență în comuna Ceica, 
             În baza art.28,alin.2,din Legea nr.115/2006 modificată și completată cu Legea 
nr.158/2021 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,  
             În temeiul prevederilor art. 129,alin.7,lit.b),art.139,alin.3 ) și  art.196,alin.1,lit.a)  din 
OUG   nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  

 
                      Consiliul local al comunei Ce ica, 
 

                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenţă în suma de 2000 lei pentru d-

na Bucurean Ștefania  ,cu domiciliul în comuna Ceica,sat Cotiglet,nr.50 ,judeţul Bihor. 



 
 

            Art.2. Plata ajutorului de urgenta se va efectua de la capitolul 6802 Asigurări şi 
asistenţă socială ,articolul ajutoare sociale în numerar,bani care sunt  prevazuţi la acest 
capitol. 
 

 Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu: 
   -Instiţutia Prefectului-direcţia juridică 
  -primarul comunei Ceica 
   -Contabilitatea Primariei Ceica 
  - d-na  Bucurean Stefania   
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 Nr.91  din  28  noiembrie 2022.                                 Consilieri Total  – 13,  

                                                                           Nr.consilieri prezen ţi -  13 
Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru       
 

 


