
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BICAZ

F'RIMAR

DISPOZITIE

privind modificarea dreptului la alocafie pentru sus{inerea familiei acordat
domnului CERBU MIllAI, reprezenta ntul familiei

Nicolae S5l5gean, primarul oragullui Bicaz, judetul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/20L0 privind alocagia pentru suslinerea

familiei republicatS, precum gi cele ale l-lot516rii de Guvern nr,3B/2011- pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile 9i completSriie ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inreetistratb la primEria oragului Bicaz sub Nr. g /
27 'O4.2OL7 5i actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la aloca(ra
de sustinerca famillei existcnte la dosar, precum si ancheta socialS intocmitE in accst
sen s;^

in temeiul prevederilor art,63 alin. (1) lit. d), art.6B gi art. Ll,5 alin. (1) lit, a) din
Legea nr,215/2001 privind administratia publicb localS, republicatS, cu modificdrile gi
complet5rile ulterioare, emite urmEtoarea :

rDrsPozrTrE

Art.1' tncep6nd cu data de O1.O5.2O17 se modifici dreptul la aloca!ie pentru
cttctinarr:r ramiliai acordat domnului CERBU MIHAI, reprezentantul familiei, posesoareaqr I rtrtu

Codului Numeric Personal 1871OO527:L54L, domiciliat in oragul Bicaz, str. Izvorul
Muntelui, nr. 61", judetul Neamt.

Art. 2. Cuantumul alocafiei de sustinere a familiei este in prezent de 1-07 lei ,
urm6nd ca acesta s5 fie marit la suma de 150 lei.

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

Art.4' In cazul in care sunteli nemul!umit de solu!ionarea contesta!iei, dispozi!ia
n^-f^ Fi ^+-^^rX l^poaLe rl atacata la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004.

Art.5. Serviciul de Asistentb Social15 din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce
la indeplinire prevederile prezentei dispozit;ii gi o va comunica titularului dreptutui, in termen
de 5 zile de la d,ata,ern,iterii.

Art.6. Prin grija secqetarului oragulr:i Bicaz, dispozilia se va
a utoritbLi lqr interesate.
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