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PRIMAR

DilSPOZTTTE

privind incetoreq dreptului Ia alctcatie pentru suslinered familiei ocordat,
domnul ui Voicu Lourctntiu, reprezentontul familiei

Nicolae SALAGEAN, primarul oragului Bic;rz, judetul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sus{inerea familiei

republicatd, precurn 5i cele ale Hotd16rii de Gu'rern nr,3B/2OtI pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Ludnd in cons[derare referatul de specialit,ate intocmit de Serviciul Public de Asistentd SocialS din

subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiard a dreptului de alocatie
pentru suslinerea familiei nu mai indeplinegte condi{iile previzute de lege pentru acordarea acestui

drept, motivat de faptul ca beneficiarul a renuntat la acest drept,
in temeiul prevederilor art.63 alin, (1) lit. d), art.68 gi art. 115 alin. (L) lit. a) din Legea nr.

2L5/2001, privind administratia publicd localS, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
emite urmStoarea:

DrsPozrTrE

Art. 1.. incepr6nd cu data de 01.01.2018, inceteazd dreptul la alocalie pentru suslinerea familiei,
acordat domnului Voicu Laurentiu, reprezentantul familiei, posesorul Codului Numeric Personal

L72L0L6224509 , domiciliat in oragul Bicaz, str. Paltinis, bl, 11-, sc,A, ap. 65, judetul Neam!,

Art.2. Motiv'ulincetdrii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei: beneficiarul a renuntat la

acest dreot,
Art.3. Prezenta dispozi{ie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comutricare la

primarul ora5ului Bicaz ,jud, Neam! ,

Art.4. in cazul in care sunteli nemul\umit de solulionarea contestafiei, dispozilia poate fi
atacati la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,

Art.5.Serviciul de Asisten{5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire
prevederile prezenl.ei-dit-*rit" gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data
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emiterii.
Art. +dUtft\ ora5ului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritdtilor

i nteresate.
Avizat pentru legalitate,
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