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                                              D I S P O Z I Ţ I E 
 
                   cu privire la acordarea ajutorului de înmormantare d-nei  Gavrilaș Elena 
Florica,domiciliată în  Oradea,str. Sovata ,nr.32,județul Bihor. 
 
                  Avînd în vedere Raportul de specialitate întocmit de d-na Prială Florica 
persoană cu atribuții în asistență socială care solicită emiterea unei dispoziții pentru 
acordarea unui ajutor de înmormântare, 
                   Văzând cererea nr.277/30.06.2020 depusă de d-na  Gavrilaș Elena 
Florica,domiciliată în Oradea,str. Sovata ,nr.32,județul Bihor,județul Bihor,prin care 
solicită acordarea unui ajutor de înmormîntare pentru socrul său Gavrilaș Vasile decedat 
la data de 29.06.2020 ,act de deces nr.17/2020 care a beneficiat de ajutor social de la 
Primăria comunei Ceica,dosar.ajutor social nr.5/05.01.2017, 
                 Ținând cont de art.28,alin.4 și 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările și completările ulterioare, 
                 În  baza art.46 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
legii nr.416/2001 ,privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile 
ulterioare,prin care primarul poate acorda o parte din ajutorul  de de înmormîntare pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social 
             În temeiul art.154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si 
art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 
                Primarul comunei Ceica, 
 
                                                    D I S P U N E: 
 
               Art.1.Se acorda ajutor de înmormantare  în sumă de  500  lei                                  
d-nei Gavrilaș Elena Florica,domiciliată în  Oradea,str. Sovata ,nr.32,județul Bihor, 
 pentru socrul său Gavrilaș Vasile decedat la data de 29.06.2020 ,act de deces nr.17/2020 
care a beneficiat de ajutor social de la Primăria comunei Ceica,dosar.ajutor social 
nr.5/05.01.2017. 
           Art.2.Prezenta dispozitie se comunica cu: 
                     -Prefectura Judetului Bihor-serviciul juridic si contencios 
                     -Contabilitatea Primariei Ceica 
                     -peroana in cauza   
                                                                                 Viza de legalitate       
                     Primar                                           secretar  general al comunei 
                                                                                           
     Șovre Ana Livia                                                 Dorel  Octavian Goldea    
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                                              RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
                   cu privire la acordarea ajutorului de înmormantare d-nei  Gavrilaș Elena 
Florica,domiciliată în  Oradea,str. Sovata ,nr.32,județul Bihor. 
 
 
                   Văzând cererea nr.277/30.06.2020 depusă de d-na  Gavrilaș Elena 
Florica,domiciliată în Oradea,str. Sovata ,nr.32,județul Bihor,județul Bihor,prin care 
solicită acordarea unui ajutor de înmormîntare pentru socrul său Gavrilaș Vasile decedat 
la data de 29.06.2020 ,act de deces nr.17/2020 care a beneficiat de ajutor social de la 
Primăria comunei Ceica,dosar.ajutor social nr.5/05.01.2017, 
                 Ținând cont de art.28,alin.4 și 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările și completările ulterioare, 
                 În  baza art.46 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
legii nr.416/2001 ,privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile 
ulterioare,prin care primarul poate acorda o parte din ajutorul  de de înmormîntare pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social 
             În temeiul art.154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si 
art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 
                 Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții cu privire la acordarea unui ajutor 
cu cheltuielile de înmormântare d-nei  Gavrilaș Elena Florica,domiciliată în  Oradea,str. 
Sovata ,nr.32,județul Bihor, pentru socrul său Gavrilaș Vasile decedat la data de 
29.06.2020 ,act de deces nr.17/2020 care a beneficiat de ajutor social de la Primăria 
comunei Ceica,dosar.ajutor social nr.5/05.01.2017. 
 
 
 
 
                                                                                       
 
                      Consilier principal asistență socială 
 
                              Prială Florica Elisabeta 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


