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oRA$UL BrCAZ

PRIMAR

DrsPoztTtE

privind incetoreq dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei acordot,
domnului Geangaldu Constantin, reprezentdntul familiei

Nicolae SAme faru, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277/IOLO privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatS, precum gi cele ale Hotdrdrii de Guvern nr.38/2OL1, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gicompletSrile ulterioare;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Direclia de Asisten!5 SocialS din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd eleva GeangalSu C5t;lina a inregistrat peste
20 absenle nemotivate in semestrul L, an gcolar 2OL7-2Ot8, conform adresei primite de la Agentia
Judeleand pentru PlSti $i Inspeclie SocialS .

in temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art.68 5i art. 115 alin. (1) lit, a) din Legea nr.
21'512001' privind administralia publicd localS, republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare.
emite urmdtoarea:

DtsPoztTtE

Art' f. incep6nd cu data de 01.02.2018, inceteazi dreptul la alocalie pentru sus{inerea familiei,
acordat domnului GeangalSu Constantin, reprezentantul familiei, posesorul Codului Numeric personal
L7L1024270016, domiciliat in oragul Bicaz, str. Republicii, nr,!4,judelul Neam!.

Art.2. Motivulincetdrii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei: eleva Geongoldu Cdtdlina
a inregistrot peste 20 obsenle nemotivate fn semestrul 1_, on gcolor 201_7-20 j_8.

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare ta
primarul oragului Bicaz ,jud. Neam! .

Art.4. in cazul in care sunteli nemul!umit de solulionarea contestaliei, dispozi!ia poate fi
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosuluiadministrativ nr. SS4/ZOO4.

Art.5.Direc{ia de Asistenti SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire
prevederile prezentei dispozilii 5i o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data
emiterii.

Art.6. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi autorit;lilor
i nte resate.

PRI Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,Nicolae SA

Dispozilia nr. 4

Red. l.S/procesat l.S.

Ex.2 / DS. lAls

!t" 
''

,.i' i i
li .i :iit,t

'tr r ' j


