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PRIMAR

DrsPoztTtE

privind incetorea Ia qlocatie pentru sustinerea famitiei gi recuperarea sumeiincasate
necuvenit cu ul de alocatie pentru sustinereo familiei, ocordat d-nei solimon Mariano

Nicolae SndC N, primarul oragului Bicaz,jude(ul Neamt;
Avdnd in vedere

republicata , cu modifi
nr.50/2011. pentru apr
privind venitul minim rantat;

Lu6nd in conside
subordinea Consiliului
sustinerea familiei dep

evederile Legii nr, 277120L0 privind alocatia pentru sustinerea familiei
rile gi completdrile ulterioare, precum gi cele ale Hotd16rii de Guvern

barea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 4r6/200t

are referatul de specialitate intocmit de serviciul public de
Local Bicaz, prin care se constatd ci titularul dosarului
ge5te veniturile prevdzute de lege ;

rilor art, 63 alin. (1) lit, d), art. 6B gi art. 115 alin. (1) lit, a) din Legea nr.
modificdrile 5i completdrile ulterioare,istra[ia publicd localS, republicati, cu

DtsPoztTlE

cu data de 01.10.2017, inceteazd dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
asate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustierea familiei , acordat doamnei
osesoarea codului Numeric personal 27goLLgz7ootl, domiciliata in orasul
sc,A, ap.BL, judetul Neam!.

in care sunteti nemul!umit de solu{ionarea contestaliei, dispozilia poate fi
mt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. ss4/2004.

spozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data

Asistentd Sociald din
de alocatie pentru

in temeiul preve
21,512001 privind aom
emite urmdtoarea:

Art, 2. a.) Mot vul incetdrii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei : titulara cererii
depSgegte veniturile dzute de lege .

b.l Se vo fa recuperorea sumeiincasate necuvenit cu titlul de slocotie pentru sustinerea
fomiliei, aferent lunilor: iulie, ougust siseptembrie, motivat de foptul cd veniturile titulorei depdsesc
limito prevdzutd de I

Art. 3. Prezent dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la
jud. Neamt ,

primarul oragului Bicaz ,

Art. f. incep6n
5r recuperarea sumei in
SALIMON MARIANA ,

B ica z, str. Pa ltin is, b l. 1L

Art. 4. in cazul
atacatd la Tribunalul Ne

prevederile prezentei
emiterii,

i nteresate,

PRI

Nicolae

Art. 6. Prin grija retarulu i

Art. S.Serviciul d Asistentd SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire

va comunica persoanelor 5i autoritdtilor

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

n9^
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