
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BrCAZ

PFIIMAR

DISPOZITIE

privind modificarea dreptului la aloca{iit pentru sustinerea familiei si recuperarea
sumei incasate necuvenit, aco,rdat domnului Gribincea Gheorghe

Nicolae SSldgean, primarul oragului Bicaz, judetul Neam$;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.2-,t7/201-0 privind alocatia pentru sustinerea familir:i

republicatS, precum gi cele ale HotS16rii de Guvern nr.3B/201-1- pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile gi completdrile ulterioare;

AnalizAnd cererea titularului inregistratd la PrimXria oragului Bicaz sub
nr. IL/25.O4.2OL7 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la

alocalia de suslinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS tntocmitS in a<-est

SCN S;

in temeiul prevederilor art. 63 alin, (1) lit. d), art.68 9i art, 1"1"5 alin, (1) lit. a) din Legea

nr. 215/2001 privinrJ administra!ia publicb localS, republicatS, cu modificbrilc 5i complctarllc:
ulterioare, emite urmdtoarea :

DrsPozrTrE

Art.1. incepjnd cu data de O1.O5,,2017, se modificS dreptul la alocatie pentru

sus!inerea familiei acordat domnului Gribincea Gheorghe, posesorul Codului Numeric Personal

LA5O22227L544, domiciliat in oragul Bicaz, str. Izvorul Muntelui , nr.1B7 A, judetul Neam!.
Art. 2. a.) Cuantumul alocaliei de sus!;inerea familiei este in prezent de 246 lei , urm6nd

ca acesta s5 fie diminuat la suma de 150 lei.
b.) Se va face recalcularea sun'tei incasate necuvenit cu titlul de aloca[ie pentru

sus[inerea familiLei gi recuperarea acesteia, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie,
motivat de faptul cd veniturile familiei depdge:sc limita de 200 lei pe membru de familie in lunile

respective.
Art.3. Prezenta dispozilie poate fi contestatb in termen de 30 de zile de la comunicare la

primarul oragului Bicaz , jud, Neamt .

Art.4. In cazul in care sunteli nemul!umit de solu!ionarea contestatiei, dispozitia poate fi

atacatS la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.

55412004.
Art.S. Serviciul de Asisten!5 SocialS clin subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la

indeplinire prevederile prezentei dispozi!ii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5
zile de la data emiterii.

Art.6. Prin grija
a uto r itdti lor interesate.
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