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PRIMAR

DiliPOZITIE

privind incetorea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei 5i recuperareq sumei L

necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea fomiliei, acordat d'nei Muregan A

Nicolae SAdCfnru, primarul oragului Bicaz, judetul Neaml;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr, 2771?-01,0 privind alqcatia pentru sustinerea famili

republicata, cu modificdrile;i completdrile ulterioare, precum 5i cele ale Hotdrdrii de Guvern

nr.SOlZOItpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 41'6121

privind venitul minim garantat ;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asistentd

subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd titularul dosarului de aloca

sustinerea familiei depdSeSte veniturile previzute de lege ;

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

2ISl210i, privind administra!ia publicS localS, republicatS, cu modificdrile 5i completdrile

emite urmatoarea:

DlsPozlTlE

Art. j.. incep6nd cu data de 0L.06.2017, inceteazd dreptul la alocatie pentru sustine

gi recuperarea sumeiincasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustierea familiei , acord

MURESAN ANA , posesoarea Codului Numeric Personal 2850925051L59, domiciliata in o

str. Piatra Corbului, b1.4, sc.B, et'2, ap.1-9, jude!ul Neamt'

Art.2. a.) Motivul incetdrii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei : titul

depigegte veniturile previzute de lege .

b.) Se vo face recuperared sumeiincasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru

familiei, oferent lunilor: aprilie si moi, motivat de faptul cd veniturile titularei depdgesc limi

prevdzutd de lege .

Art. 3. Prezenta dispozilie poate fi corrtestati in termen de 30 de

primarul oragului Bicaz , jud. Neamt .

Art.4. in cazul in care sunte{i nemul\umit de solutionarea contestatiei, dispoz poate fi

atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr' 55412

Art. S.Serviciul de Asistenld SocialS din r;ubordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la

prevederile prezentei dispozilii gi o va comunlca titularului dreptului, in termen de 5 zile

emiterii,
Art. 6. Prin grija secretarului se va comunica persoanelor 5i oritdtilor

i nte resate.
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