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DrsPozrTIE

privind modificarea dreptului la aloca[ie pentru suslinerea familiei acordat
doam nei Blagoci Aurelia, reprezenta ntul fa miliei

Nicolae SilSgean, primarul oragului Bicaz, judetul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OLO privind aloialia pentru suslinerea

familiei republicatS, precum gi cele ale HotE16rii de Guvern nr.3B/zOt1 pentru apr-obarea
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificSrile gi completiriie ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistrat5 la Primbria oragului Bicaz sub Nr.
L6/L2.O2.2O18 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la
alocatia de sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmitb in
acest^sens;

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) din
Legea nr' 275/2001. privind administralia publicE localS, republicatS, cu modificbriie gi
completSrile ulterioare, emite urm5toarea :

DrsPozrTrE

Art.1' tnce:p6nd cu data de 01.O3.2018 se modific5 dreptul la alocalie pentru
sustinerea familiei acordat doamnei Blagoci Aurelia, reprezentantul familiei, posesoarea
Codului Numeric Personal 2A2O722O8O108, domiciliata in oragul Bicaz., str.Izvorul
Muntelui, nr.186, judetul Neamt.

Art. 2' Cuantumul alocatiei de suslinere a familiei este in prezent de 225 lei ,
urmdnd ca acesta sb fie diminuat la suma de 150 lei,

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestat5 in termen de 30 de zile de la
comunicare la prirnarul oragului Bicaz , jud, Neam! .

Art.4. In cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia
poate fi atacatb la Tribunalul Neami, potrivil prevederiloi Legii contenciosului administrativ
nr. 55412004.

Art.5. Directia de AsistentE SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce ta
indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen
de 5 zile de la data emiterii

dispozitia se va comunica persoanelor gi

PR Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,Nicolae SA

i

Art.6, Prin grija secretarulu.i,oragului,Bicaz,
autorit5tilor interesate. ,,:,:' ' ' ' /' '',
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