
RIOMANIA
JUDI=TUL NEAMT
oRl\guL BrcAz

PRIMAR

DISPOZITIE

privind stabilirea dreptului Ia aloca[ie pentru suslinerea famitiei gi cuantumul acesteia, acordat
doamnei B LAGOCI VASIILICA'CRI NA, reprezentantul famitiei

Nicolae Sdl5gean, primarul orargului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/201O privind aloca[ia
pentru sustinerea familiei republicatS, precum gi cele ale HotbrArii de Guvern nr.

38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile si
completdrile ulterioare ;

Analiz6nd cererea titularului inregistratb la PrimEria oragului Bicaz cu nr. 3 din
18,05.2077, precum gi celelalte documente justificative existente la dosar ;

Lu6nd in considerare ancheta socialS intocmitb in acest sens;
In temeiul prevederilor art, 63 alin, (1) lit, d), art, 68 gi art. 1l-5 alin, (1) lit. a) din Legea

nr.215/2001 privind administratia publicb localS, republicatS, cu modificbrile gi completdrile:
ulterioare, emite urmdtclarea :

DrsPozrTI E

Art.1, Incep6nd cu data de O1.O6.:1O17 se stabilegte dreptul la aloca!ie pentru
sustinerea familiei, acordat doamnei BLAGOCI VASILICA-CRINA, reprezentantul familiei,
posesoarea Codului Numeric Personal 279O72427OOL$, domiciliata in oragul Bicaz, str,
Izvorul Muntelui, nr, J-86, judetul Neamt.

Art.2. Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei este de 225 lei.
Art.3. Prezenta dispozi[ie poate fi r:ontestat5 in termen de 30 de zile de la comunicare

la primarul oragului Bicaz , jud, Neamt .

Art.4. In cazul in care sunte!i nemul!umit de solu!ionarea contestaliei, dispozilia poate
fi atacatb la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administratrv nr.
ss4/2004.

Art.5. Serviciul de AsistentS SocialS 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.6. Prln grija secretarului oragr:lui Bicaz, dispozi!ia se va comunica persoanelor 5i
autoritatilor interesate, ,,.,t ''-.,

Nicolae
Avizat pentru legalitate,

SEcRETAR/
Ioan SPIRIDON
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