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DtsPoztTtE

privind incetarea dreptului la alocogie pentru suslinereo famitiei ocordot,
doamnei Lucaci Ano Moria, reprezentontul familiei

Nicolae SA|-ACenru, primarul oragului Bircaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr, 27-,tI2OIO privind alocalia pentru suslinerea fam

republicatd, precum gi cele ale l-lotdrdrii de Guvern nr.3B/2011, pentru aprobarea No
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gicompletdrile ulterioare;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul public de Asisten d din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiard a dreptulu
pentru sustinerea familiei nu mai indepline5te conditiile prevSzute de lege pentru acord

alocatie
a cestu i

(L) lit. a) d Legea nr,
completdri Iterioa re,

drept, motivat de faptul ca d-nul Lucaci Robert Gabriel este plecat la munca in strainat , iar d-na
Lucaci Ana Maria nu mai locuieste pe raza orasului Bicaz"

in temeiul prevederilor art,63 alin. (1) lit. d), art,68 gi art. 115 alin.
21'5/2001 privind administratia publicd locald, republicati, cu modificirile si
emite urmdtoarea:

DrsPoztTtE

Art. f.incep6nd cu data de OL.L2.2017/, inceteazd dreptul la alocalie pentru susli a familiei,
Persona I

acordat doamnei Lucaci Ana Maria, reprezentantul familiei, posesoarea Codului Nume
2891008280893, domiciliatS in oragul Bicaz, str. paltinis, bl. 1j., sc.A, ap, 13, judelul Neam!

Art.2. Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei: famitia
indeplineste conditiile prevazute de lege, motivat de faptul ca d-nul Lucaci Robert
plecat la munca in strainatate, iar d-na Lucaci ,Ana Maria nu mai locuieste pe raza orasului

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

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

Art.5.Serviciul de Asisten{d SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce
prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zil
emiterii.

Art.5. Prin grija secretarului oragului Bi,cdZ, dispozilia se va comunica persoanelor 5i
I nte resate.
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