
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRA$UL BTCAZ

PRIMAR

DlsPoztTtE

privind incetarea dreptului la alocalie pentru suslinereo familiei ocordat, doamnei DA
persoana stngurd

Nicolae SAIAG enru, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OIO privind alocalia pentru sus{inerea fa

republicatS, precum 5i cele ale Hotdrdrii de Guvern nr.3B12OLL pentru aprobarea Norme
metodologice de aplicare a acesteia cu modificirile gi completdrile ulterioare;

LuAnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul public de Asistent
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiard a dreptulu
pentru sus{inerea familiei nu mai tndeplinegte condiliile prevdzute de lege pentru acord
drept, titulara de dosar a depus o cerere prin care solicita incetarea alocaliei pentru susline

In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art,6B gi art. 115 alin. (1) lit. a) d
21'512001, privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile 5i completdril
emite urmatoarea:

DrsPozrTtE

Art. 1.. Incep6nd cu data de 0L.06.2017, inceteazd dreptul la aloca!ie pentru sus!i
acordat doamnei DARTU NlClJLl^tA, persoani singurS, posesoarea Codului Nume
279L206270015, domiciliatd in orasul Bicaz, s1r. p6riul Basei, nr.9,jude!ul Neam!.

Art.2. Motivul incetdrii dreptului la aloca!ie pentru sus!inerea familiei: titulara
depus o cerere pentru ?ncetarea acestui drept"

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de
primarul ora5ului Bicaz , jud, Neamf .

Art' 4.'l'n cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestatiei, dispo
atacata la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/

Art.5.Serviciul de Asistentd SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce I

prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zil
emiterii.

Art.6. Prin grija secrelarului'oragului Bicaz, dispozi!ia se va comunica persoanelor
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