
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI   

CEICA 
 

                  privind  stabilirea 
defavorizate  în cadrul  POAD
în nici o categorie de la lit.a
stabilirea unor măsuri necesare în vederea implement

 Ținând cont de   proiectul de hot
Șovre Ana Livia – primarul comunei Ceica 
ajutoarelor persoanelor defavorizate  în cadrul POAD la nivelul comunei Ceica 
conform art.3 ,alin.1,lit.c) din Hot
măsuri necesare în vederea implement
            Văzând adresa nr.5548/RP/26.08.2015 a Ministerului 
Muncii,Familiei,Protecției Sociale 
            În baza  raportului 
al primarului comunei Ceica 
cadrul consiliului local , 
 Având in vedere prevederile art. 
privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea implement
 În temeiul Legii nr. 24/2000 privin
elaborarea actelor normative, republicata  în anul 2010,
          Văzând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ,

          În baza  prevederilor 
lit.”n,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
  

 Consiliul local al comunei Ceica ,
 

 Art. 1 Se aprobă  criteriile  de acordare a ajutoarelor persoanelor 
defavorizate  în cadrul POAD la nivelul comunei Ceica care nu face parte din nici 
o categorie de la lit a-b ),al art.3 din Hot
Programului operațional Ajutarea persoanelor Defavorizate,dup
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H O T Ă R Â R E 

stabilirea  criteriilor de acordare a ajutoarelor persoanelor 
POAD  la nivelul comunei Ceica,care nu se încadreaz

nici o categorie de la lit.a-b ),al art.3 din Hotărârea nr.784
suri necesare în vederea implementării  POAD.

 
proiectul de hotărâre iniţiat și prezentat de c

primarul comunei Ceica  prin care  propune acordare a 
ajutoarelor persoanelor defavorizate  în cadrul POAD la nivelul comunei Ceica 

) din Hotărârea nr. 784/2018  privind stabilirea unor 
suri necesare în vederea implementării  POAD, 

zând adresa nr.5548/RP/26.08.2015 a Ministerului 
ției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
ui  compartimentului de resort din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Ceica și de raportul de avizare al comisei de specialitate din 

Având in vedere prevederile art. 3 alin. 1 ,lit.c) din Hotărârea nr.784/2018  
ăsuri necesare în vederea implementării  POAD

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata  în anul 2010, 

Văzând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ,

În baza  prevederilor  art.129 ,alin.(1), lit. ,alin.(2) lit. “d”, ş
lit.”n,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Consiliul local al comunei Ceica , 

HOTĂRĂȘTE: 
 

criteriile  de acordare a ajutoarelor persoanelor 
POAD la nivelul comunei Ceica care nu face parte din nici 

b ),al art.3 din Hotărârea nr.784/2018  privind implementarea 
ional Ajutarea persoanelor Defavorizate,după
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criteriilor de acordare a ajutoarelor persoanelor 
,care nu se încadrează  

84/2018  privind 
POAD. 

i prezentat de către doamna 
acordare a 

ajutoarelor persoanelor defavorizate  în cadrul POAD la nivelul comunei Ceica 
784/2018  privind stabilirea unor 

compartimentului de resort din aparatul de specialitate 
de avizare al comisei de specialitate din 

ărârea nr.784/2018  
ării  POAD, 

d normele de tehnica legislativa pentru 

Văzând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local , 

art.129 ,alin.(1), lit. ,alin.(2) lit. “d”, şi alin.(7) 
lit.”n,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

criteriile  de acordare a ajutoarelor persoanelor 
POAD la nivelul comunei Ceica care nu face parte din nici 

privind implementarea 
ional Ajutarea persoanelor Defavorizate,după cum urmează: 



            a) adeverință eliberată de ANAF care să ateste faptul că veniturile totale ale 
persoanei nu depășesc limita de 500 lei/lună/persoana 
            b) rezultatul anchetei sociale efectuate la domiciliul persoanei 
            c) să nu dețină utilaje agricole,tractoare,mașini  sau autoturisme 
 
 Art. 2  Prezenta hotărâre se comunica cu : 
 - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor , 
 - Compartiment asistenta sociala. 
 - Afişat public.  
 
 
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
 PRESEDINTE                                              SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI 
       BUHAȘ MIHAI                                                     DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.5  din 30 ianuarie 2020.                                    .       Consilieri total 13                                                    

                                                                                         Nr.consilieri  prezenți 13  
                                                                                Nr.consilieri  voturi pentru 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


