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PRIMAR

r)tsPozrTrE

privind incetsreo dreptului lo olocolie pentru susfinerea familiei acordat,
d o m n u I u i CH I RVAS V EIICES LAV, r e p re ze ntq nt u I fa m i I i e i

Nicolae SALAGenru, primarul oragului Bicaz, judetul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 27712010 privind alocatia pentru sus{inerea fam

republicatd, precum gi cele ale Hotdrdrii de Guvern nr.3B/20tL pentru aprobarea Normel

metodologice de aplicare a acesteia cu modificiirile gi completdrile ulterioare;
Lu6nd in considerare referatul de specialltate intocmit de Serviciul Public de Asistent al5 din

subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care ser constatd cd familia beneficiard a dreptului aloca{ie
acestu ipentru suslinerea familiei nu mai indepline5te condiliile previzute de lege pentru acord

drept, motivat de faptul cd minorul CHIRVAS CRISTIAN a inregistrat un numdr de peste enle in

semestrul 2.

in temeiul prevederilor art.63 alin. (1") lit, d), art.68 gi art. 1"15 alin.

zt\l200L privind administratia publicd localS, republicatd, cu modificdrile gi

emite urmitoarea:

(1) lit. a) di ea nr.
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completdril terioa re,

DtsPoztTrE

Art. f. incepAnd cu data de 01.09.201il, inceteazd dreptul la alocalie

acordat domnului CHIRVAS VEACESTAV, reprezentantul familiei, posesorul

1760801400049, domiciliat in oragul Bicaz, str, Bistrifei, nr,79,judelul Neamt.

pentru susline

Art.2, Motivul incetdrii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei: cd mi

CRISTIAN a inregistrat un numdr de peste 20 absenle in semestrul 2.

Art. 3. Prezenta disoozitie poate fi conte:;tatd in termen de 30 de zile de la comunicar
oragului Bicaz ,jud. Neamt ,

Art.4. in cazul in care sunte{i nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozi

atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 55411

Art.5.Serviciul de Asisten{d SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce lq
prevederile prezentei dispozitii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zil(
emiterii,

Art. 6. Prin ecretarului orasului Bi comunica persoanelor gi toritdtilor
i nteresate.
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