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PRIMAR

DrsPozrTtE

privind incetoreo dreptului la ctlocalie pentru susfinereo fomiliei acordot,
domnului CERBU MlHAl, reprezentdntul fomiliei

Nicolae SAHCenru, primarul oragului Bicaz, jude{ul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 27'7l20IO privind alocalia pentru suslinerea fam

republicatd, precum qi cele ale Hotd16rii de Guvern nr.3B/20tI pentru aprobarea Normel
metodologice de aplicare a acesteia cu modificirile si completdrile ulterioare:

Ludnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asisten{ ialS din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd ci familia beneficiard a dreptulu a I oca{i e

acestu i
pentru sustinerea familiei nu mai indepline5te condiliile prevdzute de lege pentru acor
drept, d-nul Cerbu Mihai este plecat la munca 1'n strdindtate.

in temeiul prevederilor art.63 alin, (1) lit. d), art.68 gi art. 115 alin, (t-) lit. a) d
2I5/200L privind administra{ia publicd locald, republicatS, cu modificirile 5i completdril
emite urmdtoarea:

DtsPozlTtE

Art. f.incep6nd cu data de 01.09.20111, inceteazd dreptul la aloca!ie pentru sus!in
acordat domnului CERBU MlHAl, reprezentantul familiei, posesorul Codului Nume
L87LO05271541, domiciliat in oragul Bicaz, str. lzvorul Muntelui, nr. 61, jude!ul Neam{.

Art.2. Motivul incetdrii dreptului la aloca{ie pentru suslinerea familiei, d-nul Cerb
plecat la munca in strSinState.

Art. 3. Prezenta dispozi{ie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicar
ora5ului Bicaz , jud. Neamt .

Art.4. in cazul in care sunte{i nemurl{umit de solulionarea contestaliei, dispozi
atacatd la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr,554/

Art.5.Serviciul de Asisten{5 Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce I deplin ire
prevederile prezentei dispozifii 5i o va comunica titularului dreptului, in termen de S zil
emiterii,

Art. 6. Prin grija secretarului ora5ului B zitia se va comunica persoanelor 5i oritdtilor
i nteresate,
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