
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA9UL BrCAZ

PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului Ia alocatie pentru suslinerea familiei a
doamnei Voicu Ana-Maria, reprezentantul familiei

Nicolae S5ligean, primarul oragului Bicaz, judetul Neamt;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr, 277/2OLO privind alocalia pentru s I lct co

familiei republicatS, precum gi cele ale Hotb16rii de Guvern nr.3B/20L! pentru ap
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificErile gi complet5rile ulterioa

Analiz6nd cererea titularului inreqistratb la Primbria orasului Bicaz sub
nr.1.Q/ 06,09,2017 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dre
alocatia de sustinerea farniliei existente ler dosar, precuftr gi ancheta socialS int
acest sens;

tn temeiul prevederilor art.63 alin, (1) lit. d), art.68 9i art. 115 alin.
Legea nr.2I5/2001 privind administratia publicd localS, republicatS, cu
completdrile ulterioare, ernite urmdtoarea :

( 1) rit

area

lui la
itd in

a) din
rilp ci

DISPOZITIE

Art.1. incep6nd cu data de 01.10.2OL7 se modificS dreptul
sustinerea familiei acordat doamnei Voicu Ana-Maria, reprezentantul
Codului Numeric Personal 2921124270020, domiciliata in orasul Bicaz,

modifi

la alocatie
familiei, pos

penrru
ot Ecl

trativ

lnr ci

litate,

N

str. Paltini bl, r.1,
sc.A, et.3, ap.64, judetul Neamt.

Art. 2. Cuantumul alocatiei de sustinere a familiei este in prezent de L64 lei ,
urm6nd ca acesta sb fie nrarit la suma de 246 lei.

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

Art.4. In cazul in care sunteti nemultumit de solulionarea contestaliei, dispoz
poate fi atacatd la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului admini
nr. 554/2004.

Art.5. Serviciul de AsistentH SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, v t1t taa

la indeplinire prevederile prezentei dispozitii gi o va comunica titularului dreptului, in rmen

dispozitia se va comunica persoa
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