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PRIMAR

DrsPozlTlE

privind incetarea dreptului la slocatie pentrL, sustinerea fomitiei 9i recuperoreo sumei incasate

necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinereo familiei, ocordat d-lui SLAVNICU VALENTIN

Nicolae SAIACfnru, primarul ora5ului Bicaz, judetul Neam!;

AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 277|2OIO privind alocatia pentru sustinerea familiei

republicata, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, precum 5i cele ale Hotbrdrii de Guvern

nr.SOlZ1lJpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 4t6l2O0I

privind venitul minlm garantat;
Lu6nd in considerare referatul de specialitarte intocmit

subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd

sustinerea familiei dep59e5te veniturile prevSzute de lege ;

in temeiul prevederilor art.63 alin' (1-) lit' d), art' 68 5i

2I5l2O01I privind administralia publica localii, republicatS, cu

emite urmdtoarea:

de Serviciul Public de Asistentd Sociala din

cd titularul dosarului de alocatie pentru

art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr'

modificdrile gi completdrile ulterioare,

comunica persoanelor 9i autoritd{ilor

Dr lsPozlTlE

Art. 1, incep6nd cu data de 01.0b.2017, inceteazi dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei

$r recuperarea sumeiincasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustierea familiei, acordat domnului

SLAVNIcU VALENT|N, posesorul Codului Numenic Personal 1751005072631, domiciliat in oraqul Bicaz,

str. Coju;na, b1.3, sc.C, ap.1B, judetul Neam{'

Art.2. a.) Motivul incetbrii dreptului lar alocatie pentru sustinerea familiei : titularul cererii

depSgegte veniturile previzute de lege .

b; Se va face recuperarea sumei inc:asate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea

familiei, aferent lunilor: aprilie 5i mai, motivat tte t'aptul cd veniturile titularului de dosar depaSesc

limita prevdzuta de lege

Art.3. prezenta dispozilie poate fi corrtestati in termen de 30 de zile de la comunicare la

prrmarul oraSului Bicaz, jud. Neamt.
Art.4. in cazul in care sunteli nemull;umit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi

atacatd la'T'ribunalul Neam{, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 55412004'

Art.5.Serviciul de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la tndeplinire

prevederile prezentei dlspozi{ii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data

emiterii.

r nteresare.
PRIMAR,
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Ex.2 / DS. lA/s

Art. 6. Prin grija secretarului oraSului
ligaz, $isglzi{ia se va
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Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,
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2AL7


