
ROMANIA
luDETUL NEAMT
oRAISUL BrCAZ

PRIMAR

Drs;PozrTIE

privind modificarea dreptului la alaca{ie pentru suslinerea familiei acordat
doamnei Hogiag Maria -Gabriela, reprezentantul famitiei

Nicolae 55ldgean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 277/201,0 privind alocalia pentru suslinerea

familiei republicatS, precum gi cele ale Hot5rdrii de Guvern nr.38/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a aces[eia cu modificErile 9i completbrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistrartb la PrimSria oragului Bicaz sub nr.9/
O9.O5.2OL7 5i actele doveditoare cerute rJe lege pentru modificarea dreptului la aloca!ia
de sustinerea familiei existente la dosar, precum 9i ancheta socialS intocmiti in acest
SCNS;

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (i) I't, d), art^ 6B 9i art. J-1-5 alin. (1) lit. a) din
Legea nr,2I5/2001- privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificdrile si
completbrile ulterioare, emite urmEtoarea :

DISPOZITIE

Art.1. incep6nd cu data de Ol .Oli.2OL7 se modificS dreptul la alocalie pentru
cttcfinarea f:rnilial acordat doamnei Hogliag Maria - Gabriela, reprezentantul familiei.
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AA?. 4?.posesoarea uosului Numeric Personal 274O5L651OO28, domiciliata in oragul Bicaz, str.
Paltrnis, bl.l-5, sc.C, et,3, ap.16, Oras. Bicev,judelul Neam!,

Art. 2. Cuantumul alocatiei de sustinere a familiei este in prezent de 225 lei ,
urm6nd ca acesta sE fie diminuat la suma de 150 lei,

Art.3. Prezenta dispozi[ie poate fi contestatb in termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul oragului Bicaz , jud. Neam! ,

Art.4. In cazul in care sunteti nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia
narf^ 6',i ^r-^^+x t^poate Ilatacata ta Tribunalul Neamt, potriv'it prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004.

Art'5. Serviciul de AsistentS Socialii din subordinea Consiliului Local Bicaz, va cluce
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 secretarului oragului Bicaz, dispozi!ia se
a utoritbtilor interesate.
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