
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd ci familia beneficiard a dreotului aloca!ie
a cestu i

pentru sustinerea familiei nu mai indeplinegte condiliile previzute de lege pentru acordare
drept, motivat de faptul ca familia Ciorcan detine autoturism cu o vechime mai mica de l-0 ani.

in temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art.68 gi art. 115 alin, (1) lit, a) din ea nr.

ROMANIA
JUDETUT NEAMT

oRASUL BTCAZ

PRIMAR

DrsPoztTtE

privind incetarea dreptului Ia olocalie pentru suslinereo fomiliei ocordat,
doqmnei CIORCA,N ELENA, reprezentcrntul familiei

Nicolae SALAGEAN, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277/2010 privind aloca{ia pentru suslinerea famili

republicat6, precum gi cele ale Hotd16rii de Guvern nr.3B/2OLI pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificirile gi completdrile ulterioare;

LuAnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asistentd S

2I5/2001 privind administratia publicd locald, republicatS, cu modificdrile gi completirile u

emite urmitoarea:

Avizat pentru

al5 din

efl oa re,

ersona I

detine

care la

DtsPoztTtE

Art. f incep6nd cu data de 01.10.2017, inceteazd dreptul la aloca!ie pentru sus!inere
acordat doamnei CIORCAN ELENA, reprezentantul familiei, posesoarea Codului Numeric
2760222270011, domiciliata in oragul Bicaz, str, Barajului, b1,77, et,1, ap,3, jude!ul Neam!,

familiei,

Art,2. Motivul incetdrii dreptului la alocatie pentru suslinerea familiei: familia CIOR
autoturism cu o vechime mai mica de 10 ani.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestati tn termen de 30 de zile de la co
primarul oragului Bicaz,jud, Neam! .

Art.4. in cazul in care sunteli nemul{umit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/

Art.5,Serviciul de Asisten{5 Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la i plinire
prevederile prezentei dispozitii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile d la data
emiterii.

Art.6. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi au ritS!ilor
i nte resate,

PRI

Nicolae SAd SECRETAR,

loan SPIRIDO

o.l'{
Dispozilia nr. {*l ain 06,10. zorz

Red. l.S/procesat l.S.

Ex.2 | DS. lAls


