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privind incetareo dreptului la a,localie pentru suslinerea familiei acordat,
domnului Rusu Constontin, reprezentsntul fomiliei

Nicolae SALAGenru, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277'|\OLO privind alocalia pentru suslinerea fam

republicatS, precum 5i cele ale Hotd16rii de Gr.rvern nr,3B/2OLL pentru aprobarea Normel
metodologice de aplicare a acesteia cu modificiirile gi completdrile ulterioare;

Ludnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul public de Asistent ald din
subordinea Consilir.rlui Local Bicaz, prin care sel constati ci familia beneficiard a dreotului aloca{ie
pentru sus{inerea familiei nu mai indeplinegte condiliile prevdzute de lege pentru acord
drept, solicitantul a dat o declaratie in care mentioneaza faptul ca doreste incetarea acestui

a acestui
t.

in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) di ea nr.
215/200I privind administra!ia publicd local5,, republicatS, cu modificdrile si completdri
emite urmdtoarea:

DrsPoztTtE

Art. f. incepdnd cu data de 0L.L2.2017r, inceteazi dreptul la alocalie pentru suslin
acordat domnului RUSU CONSTANTIN , reprezentantul familiei, posesorul Codului Nume
L7705LL270019, domiciliat in oragul Bicaz, Iitr. Dimitrie Leonida, bl. tt, sc.B, et. 4, ap
Neamt.

Art.2. Mol.ivul incetdrii dreptului la aloca{ie pentru suslinerea familiei: solicitan
declaratie in care mentioneaza faptul ca dorestre incetarea acestui drept.

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

Art.4. in r:azul in care sunte{i nemullumit de solu{ionarea contesta{iei, dispozi
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legiicontenciosuluiadministrativ nr.554

Art.5.Servir:iul de Asisten{5 Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce I

prevederile prezentei dispozilii 5i o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zil

. - . '.]".:tt,

Prin grija,secretarulu'i.oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi
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