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DtsPoztTtE

cetareq dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei ocordat,
doamnei Pasoniuc Mariona, reprezentantul familiei

N, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
evederile Legii nr, 277/2010 privind alocalia pentru susf inerea familiei
cele ale Hotdr6rii de Guvern nr,31/201,1pentru aprobarea Normelor

a acesteia cu modificdrile pi completdrile ulterioare ;

are referatul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asisten!i Sociald din
'ocal Bicaz, prin care se constatd c5 familia beneficiard a dreptului de alocatie
liei nu mai indepline5te condiliile prevdzute de lege pentru acordarea acestuidrept, motivat de fapt ca familia Pasaniuc depaseste cuantumul prevazut de lege.

In temeiul pre Jerilor art.63 alin. (1) lit. d), art,6B gi art, 1i.5 alin. (1) lit. a) din
nistra{ia publicd localS, republicatd, cu modificdrile si completdrile

t^^^^ ^-LSSCd ill,

ulterioa re,

Art. f . incepdn
acordat doamnei p

2810529271543, domic
Art. 2. Motivul

depaseste cuantumul
Art. 3. Preze

primarul oragului Bicaz, jud, Neamt ,

Art. 4. in cazul
atacatd Ia Tribunalul Ne

Art.5,Serviciul
prevederile prezentei d

DtsPoztTtE

cu data de 01.10.2017, inceteazd dreptul la aloca{ie pentru sus!inerea familiei,
niuc Mariana, reprezentantul familiei, posesoarea Codului Numeric personal
liatd in oragul Bicaz, str. paltinis, bl, 15, sc.A, ap, 1, jude!ul Neami.
incetiSrii dreptului la aloca!ie pentru sus!inerea familiei: familia pasaniuc
evazut de lege.
dispozitie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de ra comunicare ra

in care sunte!i nemullumit de solu!ionarea contesta!iei, dispozi!ia poate fi
mi, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr, ss4/20a4.
: Asistenld Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire
spozitii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data

Prin grija ecretarului se va comunica persoanelor 5i autoritililor
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