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DrsPoztTtE

privind incetqrea dreptului la alocstie pentru sustinerea familiei gi recuperorea sumei
necuvenit cu titlul de olocatie pentru sustinerea familiei, ocordot d-lui Zsido Alexandru

Nicolae SAde gnru, primarul oragutui Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277/zOtO privind alocatia pentru sustinerea famili

republicata , cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, precum 5i cele ale Hotd16rii de Guvern
nr,50/2Ot1, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 4t6lz
privind venitul minim garantat ;

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

in temeiul prevederilor art,63 alin. (1) lit, d), art.68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) din
21'5/2001 privind administra{ia publicd localS, republicat5, cu modificdrile si completdrile
emite urmdtoarea:

DrsPoztTtE

Art" 1" incep6nd cu data de 01.10.2017, inceteazd dreptul la atocatie pentru sustiner
gi recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustierea familiei

ald din
e pentru

ea nr.

Iterioa re,

domnului Zsido Alexandru Sorin , posesorul Codului Numeric Personal LT}OSO}Z70012, do iciliat in
oragul Bicaz, str. Pacii, nr.9, judetul Neam{,

Art.2. a.) Motivul incetdrii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei :

depdgegte veniturile prevdzute de lege .

b.) 5e va face recuperorea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru inerea
familiei,
de lege .

oferent luna septembrie , motivot de foptul cd veniturile titulorului depdsesc limito zuta

familiei
acordat

I cererii

nicare la

poate fi

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestatd
primarul oragului Bicaz ,jud. Neam{ .

termen de 30 de zile de la co

Art.4. In cazul ?n care sunte{i nemul!umit de solulionarea contesta{iei, dispozili
atacatd la Tribunalul Neam1, potrivit prevederilor Legiicontenciosului administrativ nr,554/

Art.5'Serviciul de Asistentd Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la i deplinire
prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile la data
emiterii.

Art. 6. Prin grija secretarului oragului persoanelor gi au orititilor

tate,Avizat pentru lega

SECRETAR,

i nte resate.
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