
ROMANIA
JUDE"[UL NEAMT
oRA!'UL BICAZ

PRIMAR

DrsPozrTlE

privind modificarea dreptului la alocatie pentru suslinerea familiei acordat
doamnei CURECH ERIU FL,OAREA, reprezentantut familiei

Nicolae SSlSgeann primarul oragului Bicaz, judeful Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr, 277l2OIO privind alocalia pentru suslinerea

familiei republicatS, precum gi cele ale Hot516rii de Guvern nr.38/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a acesrleia cu modificbrile gi completbrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistratb la Primbria oragului Bicaz sub
nr' 83/11.05.2OL2 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la
alocatia de sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmitb in
a cest^sen s i

in temeiul prevederilor art,63 alin. (1) lit, d), art.6B 9i art. Ll"5 alin, (1) lit, a) din
Legea nr.275/2001 privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificErile gi
completdrile ulterioare, emite urmitoarea :

DISPOZITIE

Art.1. incep6nd cu data de O1.Oli.2OL7 se modificS dreptul la alocalie pentru
qttctinarcr frmiligi acordat doamnei Curecheriu Floarea, reprezentantul familiei,
posesoarea Codului Numeric Personal 266052727OOLA, domiciliata in orasul Bicaz, str,
Barajulul, bl,B1, sc,D,ap, 1-7, judetul Neamt;,

Art. 2. Cuantumul alocatiei de sustinere a familiei este in prezent de 225 lei ,

urm6nd ca acesta si fie diminuat la suma rle 150 lei.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestatb in termen

comunicare la^ primarul oragului Bicaz , jud. Ncam! .

Art.4. In cazul in care sunteti nemul!umit de solu!ionarea contesta!iei, dispozi!ia
narf^ €; ..r-^-fx l^poaLe lraLacara ta Tribunalul Neamt, potriv'it prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004.

Art.5. Serviciul de Asisten[5 Socialij din 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.6o"Prjn,Erili-se.retarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi
a utoritdtilor interesate,

Avizat pentru legalitate,
Nicolae SECR TAR,

Ioan S IDON

de 30 de zile de la

Dispozigia nr. \lt[ ain

Red. LS. /procesat I.S.
Ex.2 / DS. IA/5
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