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DrsPozlTlE

privind fncetares dreptului Is qlocatie pentru sustinerea familiei gi recuperarea sumei
necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinereo familiei, acordot d-nei Solimon M

Nicolae SnlACenru, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 2771201.0 privind alocatia pentru sustinerea famili

republicata, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum gi cele ale Hotd16rii de Guvern
nr.50l2Ott pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 41,612

privind venitul minim garantat ;

Ludnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul Public de
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd titularul dosarului
sustinerea familiei depdgegte veniturile prevdzute de lege ;

Asistenta 1S

in temeiul prevederilor art.63 alin, (1) lit, d), art,68 5i art. 115 alin. (1) lit. a) din
2t5/2001' privind administra!ia publicd locald, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
emite urmatoarea:

5i recuperarea sumeiincasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustierea familiei, acorda
SALIMON MARIANA , posesoarea Codului Numeric Personal 279OLL92700L4, domiciliata

de aloca

ald din
pe nrru

aoaz nr

te rioa re,

DrsPozrTrE

Art. f. incepdnd cu data de 01.10.2017, inceteazi dreptul la alocatie pentru sustine familiei

n oragul
Bicaz, str. Paltinis, bl.l-L, sc,A, ap,B1, judetul Neam!,

Art.2. a.) Motivul incetdrii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei : ti
depdgegte veniturile prevdzute de lege .

b,l Se vo foce recuperareq sumeiincasate necuvenit cu titlul de olocatie pentru s nereo
fomiliei, aferent lunilor: iulie, august si septembrie, motivat de faptul cd veniturile titulorei seSc
limita prevdzutd de lege .

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

Art.4. in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozili

doamnei

cerenl

care la

poate fi
atacata la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2

Art.5.Serviciul de Asistentd Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la i p lin ire
prevederile prezentei dispozitii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile l- -l-+-to udLd

emiterii.
Art. 6. Prin grija va comunica persoanelor 5i a ritS!ilor

i nte resate.
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