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privind incetarea dreptului lo alocagie pentru suslinereo tamiliei ocordat,
doomnei BALAN PARASCHIVA, reprezentantul familiei

Nicolae SAHCgaru, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/201,0 privind alocalia pentru suslinerea fam

republicatd, precum gi cele ale Hotdrdrii de Guvern nr.3B1IOIL pentru aprobarea Norme
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

tu6nd in considerare referatul de specialitateintocmit de Serviciul Public de Asisten
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd c5 familia beneficiard a dreptulu
pentru suslinerea familiei nu mai indeplinegte condiliile prevdzute de lege pentru acord

Art.2. Motivul incetdrii dreptului la aloca{ie pentru suslinerea familiei: minorul NIS
IULIAN a inregistrat un numdr de peste 20 absente in semestrul 2.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestati in termen de 30 de zile de la
primarul oragului Bicaz, jud. Neam{ .

Art.4. in cazul in care sunteli nemr.rl!umit de solulionarea contestaliei, dispozi
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosuluiadministrativ nr. SS4/i

Art.5'Serviciul de Asistentd Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce td
prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile

drept : minorul NISTOR FLORIN IULIAN a inregistrat un numdr de peste 20 absenle in se 2.
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit, d), art. 68 gi art. 115 alin. (1) lit, a) din tegea 215/2001,

privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulteri e, emite
u rmdtoa rea:
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Art. f.incep6nd cu data de 01.09.201i7, inceteazd dreptul la aloca!ie pentru susli familiei,
Pe rsona I
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acordat doamnei BALAN PARASCHIVA, reprezentantulfamiliei, posesoarea Codului Num
2700423270037, domiciliatd in oragul Bicaz, str. paltinis, bl. 1l-, sc. A, et.2, ap.53, jude{ul
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