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                                                H O T Ă R Â R E  
 
 

    Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui HENDRE SORIN RADU 
in calitate de tutore pentru minorii JURCA ROXANA si HENDRE FLORIN              

domiciliat in comuna Ceica, satul Ceica, nr. 359, jud. Bihor  
 
Având în vedere Proiectul de hotărâre al primarului comunei Ceica nr.7/18.02.2021 

,referatul de aprobare al proiectului  nr.40/18.02.2021 ,însoțit de  Raportul Compartimentul de 
asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Ceica nr.68/17.02.2021 ,prin care s-a autosesizat cu 
privire la cazul copiilor minori JURCA ROXANA (fara tata) si HENDRE FLORIN (cu tata decedat) 
care au ramas orfani in urma desului mamei lor HENDRE FLORICA din data de 25.01.2021, care 
locuiesc intr-o casa care este intr-o stare avansata de degradare, iar fratele major HENDRE SORIN 
RADU s-a mutat cu ei si a dorit sa fie tutorele lor pentru a se evita darea lor in plasament acesta si-a 
luat angajamentul de a se ingriji de fratii lui, asigurandu-le ingrijirea, sanatatea, dezvoltarea lor fizica 
si mentala, educarea, invatarea si pregatirea profesianala a acestora, potrivit cu aptitudinile lor. 

Ținând cont de ancheta socială,precum și raportul de avizare al comisiei  de specialitate 
din cadrul consiliului local, pentru învăţămant,cultură, sănatate şi activitaţi social  culturale ,protecţie 
copii –tineret şi sport, turism , 
                    În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata  în anul 2010,precum și  HCL nr.7/30.01.2020  privind criteriile de 
acordare a ajutoarelor de urgență în comuna Ceica, 
                     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,  
                      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 30.000  lei  pentru  

HENDRE SORIN RADU  ,fratele major al copiilor minorilor  JURCA ROXANA (fara tata) si 
HENDRE FLORIN (cu tata decedat) care au ramas orfani in urma desului mamei lor HENDRE 
FLORICA  din data de 25.01.2021, care locuiesc intr-o casa care este intr-o stare avansata de 
degradare,în vederea realilitării casei de locuit. 

 



  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 
                -persoana în cauză 
               -MO local 

 
 
 
                                                                                                                          

     Preşedinte de şedinţă                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                         Secretar general al comunei                                                               
Buhaș Mihai                                                                                         Dorel Octavian Goldea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.18 din  24 februarie   2021.                                                                     Consilieri Total  – 13  

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

 


