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DrsPoztTtE

privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei gi recuperareo
necuvenit cu titlul de slocatie pentru sustinereo fomiliei, acordqt d-nei MIJCENICU D

Nicolae SAIAAfnru, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr, 277/2OLO privind alocatia pentru sustinerea fa

republicata , cu modificdrile gi completSrile ulterioare, precum gi cele ale Hotdrdrii de G
nr.50/201't pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii416
privind venitul minim garantat;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul
subordinea consiliului Local Bicaz, prin care se constatd ci titularul
sustinerea familiei depSSegte veniturile prevdzute de lege ;

In temeiul prevederilor art.63 alin. (1lt lit. d), art.68 gi art, 115 alin.
2L5/200I privind administra!ia publicd localii, republicatS, cu modificdrile si
emite urmdtoarea:

DrsPoztTtE

Art. f. incepdnd cu data de 01.11.2017, inceteazd dreptul la alocatie pentru sustin
5i recuperarea sumeiincasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustierea familiei , acor
MUCENICU DUMITRINA, posesoarea Codului Numeric Personal 284LO25271541, domicili
Bicaz, str. Ciungi, nr,t2, jude(ul Neam!,

Art. 2. a.) Motivul incetdrii dreptuluri la alocatie pentru sustinerea
depdgegte veniturile prevdzute de lege .

b.) 5e va face recuperarea sumei incasote necuvenit cu titlul de olocatie pentru
fomiliei, aferent lunilor: septembrie si octombrie motivot de faptul cd veniturile titulorei de
limito prevdzutd de lege .

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestati in termen de 30 de
primarul oragului Bicaz , jud, Neam! ,

Art.4. In cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispoz
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr,554

Art.5.Serviciul de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce I

prevederile prezentei dispozi{ii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zil
emiterii.

Art.6. Prin grija secietarului or,a$ului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi
i nteresate.

AR,
Nicolae S EAN
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