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DISTPOZTTIE

privind modificarea dreptului Ia alo'catie pentru susfinerea familiei
domnului NITU CONSTIINTIN, reprezentantul familiei

Nicolae Sdl6gean, primarul oragului Btcaz, judetul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OIA privind alocalia pentru

familiei republicatS, precum gi cele ale Hot5rdrii de Guvern nr.3B/20I1 pentru
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificSrile gi complet5rile
Analiz6nd cererea titularului inregistrat5 la PrimEria oragului Bicaz suo'/\ nr. 27 /3L.O7 .2OLT gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea
alocafia de sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS i
acest sens;

In temeiul prevederilor art, 63 alin. ('1) lit. d), art. 68 9i art. t-15 alin. (1)
Legea nr. 2t5/200L privind administralia publicb localS, republicatS, cu modi
completdrile ulterioare, emite urmEtoarea :

DrsPozrTrE

Art.1" Incepdnd cu data de O1.Otl.2017 se modificb dreptul la alocaf
sustinerea familiei acordat domnului NITU CONSTANTIN, reprezentantul

va comunrca per

nerea
t ^ -^ ^LJdtcd

noare;
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posesorul Codului Numeric Personal 1670825?7OOLL, domiciliat in orasul L, 5Lt 
"

Cojusna, b1.1, sc,A, ap.L4, Oras" Bicaz, judetul Neamt,
Art. 2. Cuantumul alocatiei de sustinere a familiei este in prezent de 75 le

urmAnd ca acesta sE fie marit la suma de l5O lei"
Art.3, Prezenta dispozitie poate fi cr:ntestat5 in termen de 30 de zile de la

comunicare la primarul oragului Bicaz , jud. Neam[ 
"

Art,4. In cazul in care sunteti nemul!umit de solu!ionarea contestaliei, disp
poate fi atacatb la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului admi
nr. 554/2004.

Art.5. Serviciul de Asistentd Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz,
indeplinire prevederile prezentei dispozi[ii gi o va comunica titularului dreptului, i
5 zile de la data emiterii.

Art.6. Prin grija secretarului oragului
a utoritbtilor interesate,
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