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DrsPozrTlE

dreptului la alocalia pentru sus{inerea familiei si recuperarea
Mihaela-Silviasumei in ate necuvenit, acordat doamnei Radu

n, primarul oragului Bicaz, judegul Neamg;
revederile Legii nr' 277/2010 privind aloca!ia pentru sus!inerea familiei

cele ale Hotir6rii de Guvern nr.38/2011 pentru aprobarea Normelora acesteia cu modificbrile gi complet5rile ulterioare;
a titularului inregistratS la primbria oragului Bicaz sub

7 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului laamiliei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmitb in acest

erilor art, 63
dministratia

oa rea :

alin. (1) lit, d), art,6B gi art, i"t5 alin. (1) lit, a) din Legea
publicd localS, republicatS, cu modificiriie 9i complet5rite

atl

rdat
545,

DrsPozrTrE

data de 01,,LO.ZOL7, se modificb dreptul la
doamnei Radu Mihaela-Silvia, posesoarea
domiciliatE in oragul Bicaz, str. Dimitrie Leonida,

alocatie pentru
Codului Numeric
b1.13, sc,B, et.2,

82 lei , urm6nd

b.) Se v

mul alocatiei de sustinerea familiei este in prezent det la suma de 75 lei.
face recalcularea sumei incasate necuvenit cu tiilul de alocalie pentru
uperarea acesteia , pentru lunile: iulie, august, septembrie motivat
miliei depdgesc limita de 200 lei pe membru de familie in lunile

ispozitie poate fi contestatb in termen de 3O de zile de la comunicare lajud, Neamf .

care sunteti nemullumit de solutionarea contestafiei, dispozilia poate
amt, potrivit prevederilor Legii contenciosului admlnistrativ nr,

e Asistentd SocialS
rezentei dispozilii gi

din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la
o va comunica titularului dreptului, in termen de 5

Bicaz, dispozitia se va comunica persoanelor 5i

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

Ioan S


