
in temeiul prevederilor art,63 alin, (1) lit. d), art.6B gi art. 1-15 alin, (1) lit. a) dip
21,512001 privind administra!ia publicd localS, republicatS, cu modificdrile gi completdrilej

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRASUL B|CAZ

PRIMAR

DrsPoztTtE

privind incetarea dreptului la atrocalie pentru suslinerea familiei ocordat,
doamnei Psncu Doina-EIens, reprezentantul fomiliei

Nicolae SALAGEAN, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;' Nicolae SAI-ACEAN, primarul oragului Bicaz, judelul Neaml; 
1

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277/2oIO privind alocalia pentru suslinerea famii
republicatd, precum gi cele ale Hotd16rii de Guvern nr.g8/2o1,1.pentru aprobarea ltormelof
metodologice de aplicare a acesteia cu modificiirile 5icompletdrile ulterioare; 

1

rilsLvwvrv6,rLs uE opilLot s d dLtr)Lerd.Lu ilruuiltLdt lte )t u()tIlpteLiJille ullenoare ; 
]

Ludnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asistenldj
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care set constatd cd familia beneficiard a dreptuluil
pentru sustinerea familiei nu mai tndeplinegte condiliile prevdzute de lege pentru acordd
drept; 

]

ea nr,

Iterioa re,
emite urmdtoarea:

DtsPoztTtE

Art, f.incepdnd cu data de 01.11.2017, inceteazd dreptul la aloca{ie pentru sus{ine
acordat doamnei Pancu Doina-Elena, reprezentantul familiei, posesoarea Codului Numeri
2800215271548, domiciliatd in oragul Bicaz, str. Bistritei, nr. 13, jude!ul Neam{.

Art, 2' Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei; famili
indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocordarea acestui drept.

Art. 3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la com
primarul oragului Bicaz , jud. Neam{

Art.4. in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozili
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr, SS412:I

Art.5'Serviciul de Asistentd SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce lari danlin iro
prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile l- .l^+^to uoLd
emiterii.

Art. 6. Prin grija secretarului oragu ozitia se va comunica persoanelor si a oritdtilor

tate,

i nte resate.
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