
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRA$UL BICAZ

PRIMAR

DlsPozlTtE

privind torea dreptului la olocalie pentru suslinereo familiei acordat,
doamnei Pancu Doina-Elena, reprezentantul familiei

Nicolae sALAG , primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere revederile Legii nr. 277/201"0 privind alocalia pentru suslinerea familiei

cele ale Hotdr6rii de Guvern nr.3B/2oJ.L pentru aprobarea Normelor
republicatd, precum gi

metodologice de apli a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;

Lu6nd in consider e referatul de specialitate ?ntocmit de Serviciul Public de Asistentd Sociald din
subordinea Consiliului
pentru sus{inerea fami
d re pt;

in temeiul preve
21,512001 privind admi
emite urmdtoarea:

ocal Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiard a dreptului de aloca{ie
iei nu mai indepline5te condi!iile prevdzute de lege pentru acordarea acestur

erilor art,63 alin, (1) lit, d), art.6B gi art, 115 alin, (1) lit, a) din Legea nr.
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DrsPozlTtE

familiei,
Persona I

iatd in oragul Bicaz, str. Bistritei, nr. !3,judef ul Neamf .

incetdrii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei; fomilia nu mai
i nd e pl i n este co n d iti i I e zute de lege pentru acordarea acestui drent,

Art. 3. prezenta

primarul ora5ului Bicaz ,

dispozitie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare t^td
ud, Neamt .

istra!ia publicd locald,

Art. f . incepdnd cu data de 01.11.2017, inceteazd dreptul la aloca!ie pentru sustinerea
acordat doamnei pan Doina-Elena, reprezentantul familiei, posesoarea codului Numeric
280021.5271548, domic

Art. 2. Motivul

Art. 4. in cazul
atacatd la Tribunalul Ne

Art. 5,Serviciul d
prevederile prezentei di
emiterii.

in care sunteli nemuliumit de solulionarea contesta!iei, dispozilia poate fi
mt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr, ss4lzoo4,
Asistenld SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire
rozi{ii 5i o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data

Art. 6. Prin grija retarului
I nte resate,

PRI

Nicolae SA

AR,

se va comunica persoanelor gi autoritdlilor

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

loan SPIRtDONiK
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