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DtsPoztTtE

privind incetareo dreptului Ia alocqtie pentru sustinerea famitiei gi recuperarea sumei
necuvenit cu titlul de olocotie pentru sustinerea familiei, acordat d-nei CIRLAN

Nicolae SALAe fnru, primarul oragului Bircaz, judeful Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. '27Vl\OLO privind alocatia pentru sustinerea fa

republicata, cu modificdrile gi completiirile ulterioare, precum 5i cele ale Hotdr6rii de Guve
nr.50/201"1' pentru aprobarea Normelor metoclologice de aplicare a prevederilor Legii4l-6
privind venitul minim garantat ;

Lu6nd in considerare referatul der specialitate intocmit de
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd
sustinerea familiei renunta la acest drept, pe motiv cd venitul
lege ;

in temeiul prevederilor art" 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi

2I5/2001" privind administratia publici locali, republicatd, cu
emite urmdtoarea:

DrsPoztTtE

Art. 1'. incepAnd cu data de 0L,L2,2017, inceteazd dreptul la alocatie pentru sustin
5i recuperarea sumeiincasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustierea familiei, acor
CIRLAN DANIELA-AURELIA, posesoarea Codului Numeric Personal 27604L5270601, do
ora5ul Bicaz, str, Barajului, b1.79, sc,B,et, 4, ap.1_8, jude!ul Neam!.

Art" 2" a.) Motivul incetdrii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei: tit
renunld la acest drept, motivat de faptul cf, venitul familiei depSgegte limita prevdzutd

b.) 5e vo face recuperoreo sumeti incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru
farniliei, aferent lunilor: octombrie si nc,iembrie' , motivat de faptul cd veniturile familiei de1
prevdzutd de lege .

Art" 3. Prezenta dispozitie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la co
primarul ora5ului Bicaz, jud. Neam! ,

Art.4. in cazul in care sunte{i nemullumit de solulionarea contestatiei, dispozi
atacatd la Tribunalul Neam{, potrivit prevederilrcr Legii contenciosului administrativ nr.5S4l

Art.5'Serviciul de AsistentS Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce I

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

Art.6. Prin grija secretarului oragului Bir:az, dispozi{ia se va comunica persoanelor si
i nte resate.
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