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JUDETUT NEAMT

oRASUL B|CAZ

PRIMAR

DlsPozrTrE

privind incetorea dreptului Ia alocalie pentru suslinerea familiei ocordat,
domnului CONUT IOAN, reprezentantul familiei

Nicolae SAdCearu, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 2T'l2OI0 privind alocalia pentru suslinerea fam

republicatS, precum gi cele ale Hotdrdrii de Gr"rvern nr.3Bl20tI pentru aprobarea Normel
metodologice de aplicare a acesteia cu modificiSrile gi completdrile ulterioare;

LuSnd in considerare referatul de specierlitate intocmit de Serviciul Public de Asistent ialS din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiard a dreptului aloca{ie
pentru sustinerea familiei nu mai indeplinepte condiliile prevdzute de lege pentru acord a acestui

peste 20drept motivat de faptul cd minora Conu! Andreea $tefania a Tnregistrat un numar
absenle nemotivate in semestrul 2.

in temeiul prevederilor art,63 alin. (1) lit. d), art.68 5i art. 115 alin.
2L5/2001 privind administra{ia publicd localS, republicatd, cu modificdrile 5i
emite urmdtoarea:

(1-) lit. a) di tegea nr.

completdril Iterioa re,

DrsPoztTtE

Art. f. incepdnd cu data de 01.09.201,2, inceteazS dreptul la alocalie pentru susli
acordat domnului CONUT IOAN, reprezentantul familiei, posesorul Codului Num
L72020L270038, domiciliat in ora5ul Bicaz, str. lzvorul Alb, nr. 65, jude!ul Neam!,

Art. 2. Motivul incetdrii dreptului la alocatie pentru suslinerea familiei: minora C

$tefania a inregistrat un numdr de peste 20 absenle nemotivate in semestrul 2.

familiei,
Persona I

Andreea

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

Art.4. in cazul in care sunteli nemurllumit de solulionarea contestaliei, dispozi poate fi
atacatd la Tribunalul Neam{, potrivit prevederilor Legii contenciosuluiadministrativ nr,554

eplinire
la data

Art. S,Serviciul de Asistentd SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce r

prevederile prezentei dispozitii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zil
emiterii.

Art. 6. Prin grij secretarului oragului Bicaz, dis zitia se va comunica persoanelor toritd!ilor
i nte resate,
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