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                                          H O T Ă R Â R E  
 
 

                         cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui Vilciuc Adrian Doru cu 
domiciliul  în comuna Ceica,satul Corbești,nr. Bihor. 
 
 
            Având în vedere cererea depusa de d-l  Vilciuc Adrian Doru cu domiciliul  în comuna 
Ceica,satul Corbești,nr.,judeţul Bihor,înregistrată cu nr.245/22.08.2019,prin care solicită 
Consiliului local acordarea unui ajutor de urgenţă datorită faptului că în ziua de 14.08.2019 a 
izbucnit un incediu la grajdul acestuia pe o suprafață de 350 mp care  a ars, arzând și un porc de 
aproximativ 200 kg , Procesul-verbal de intervenție al ISU Crișana –Bihor,Ancheta socială 
întocmită de d-na Prială Florica Elisabeta ,consilier principal –compartiment asistență 
socială,precum și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ceica, 
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata 2010 
            În baza art.28,alin.2,din Legea nr.115/2006 ,pentru modificarea si completarea Legii        
nr.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, precum și  HCL nr.42/28.04.2017 privind 
criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență în comuna Ceica, 
        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 Ceica, 
 
 

 
                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
            Art.1.Se aproba acordarea unui ajutor de urgenţă în suma de 10.000 lei pentru d-l Vilciuc 
Adrian Doru cu domiciliul  în comuna Ceica,satul Corbești,nr.,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-l  Vilciuc Adrian Doru  
 

 
 
 
                                       
               Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează 
                                                                                                     Secretar general  
           Mariana Corb                                                         Dorel Octavian Goldea  
 
 
 
 
 
 
 Nr.78  din  30  august  2019.                                                         Consilieri Total  – 13,  

                                                                                               Nr.consilieri prezenţi -  12 
     Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru 
 
 
 


