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Dr$POZTTTE

privind modificarea dreptului Ia alocalie pentru sus{inerea familiei
doamnei IFRIM NICOLETAT reprezentantul familiei

Nicolae S5l5gean, primarul oragului Bicaz, judetul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr, 277/20L0 privind aloialia pentru

familiei republicat5, precum gi cele ale HotbrArii de Guvern nr.3B/2011 pentru
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile gi complet6rile ulteri

AnalizAnd cererea titularului inregistratb la PrimEria oragului Bicaz sub nr. 40
10.10,2017 9i actele doveditoare cerute cle lege pentru modificarea dreptului la
de sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmitb in
SCNS;

in temeiul prevederilor art, 63 alin, (1) lit. d), art. 68
Legea nr. 2I5/20A7 privind administratiia publici localS,
complet5rile ulterioare, emite urmStoarea ;

DrsPozrTlE

Art.1, tncep6nd cu data de 01,1lt.2017 se modificS dreptul la aloca
sustinerea familiei acordat doamnei lFRIM NICOLETA, reprezentantul
posesoarea Codului Numeric Personal 2a3L2O727t543, domiciliata in oragul
Paltinis,bl,G11, sc.A, et.3, ap.61, Oras. Bicaz, judelul Neam!,

Art. 2' Cuantumul alocatiei de suslinere a familiei este in prezent de LO7
urm6nd ca acesta sb fie marit la suma de ISO lei.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestatb in termen de 30 de zile de la
comunicare la^primarul oragului Bicaz , jud. Neam! ,

Art.4' In cazul in care sunteli nemul!umit de solu!ionarea contestaliei, dis

Art,5. Serviciul de Asisten!5 SocialS din
la ?ndeplinire prevederile prezentei dispozi!ii gi o
de 5 zile de la data emiterii.

subordinea Consiliului Local Bicaz. v
va comunica titularului dreptului, in

Art.6. Prin grija secretarulr-1j dispozitia se va comunica persoa

I

a utoritbti lor interesate.

Avizat pentru I alitate,
Nicolae SECRETA

Ioan SP

gi art. 115 alin. (1)
republicatS, cu mod

tinerea
roba rea
ra'

a) din
Srile gi

poate fi atacatb la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului admi rativ
nr, 554/2004.
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Dispozilia nr.9GJ oin f,4,iF;
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