
T{OMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAguL BrcAz

PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea si recuperarea dreptului la aloca(ia pentru suslinerea familiei
acordat dom n ului Geangala u Consta ntin

Nicolae Sildgean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.277/201O privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatS, precum gi cele ale HotSrArii de Guvern nr.3B/2OIL pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu morlificdrile gi completSrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregis;trat5 la Primdria oragului Bicaz sub nr. 25 din
O1.02'2017 5i actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia de
sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmitd in acest sens;

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art, 68 gi art, 115 alin. (1) lit, a) din Legea
nr.2I5/2001 privind administratia publicil localS, republicatS, cu modificSrile si complet}rile
ulterioare, emite urmbtoarea :

DISPOZITIE

Art.1' Incep6nd cu data de OL.O3.2OL7 | se nrodificb dreptul la alocalle pentru
sustinerea familiei acordat domnului Geangalau Constantin, posesorul Codului Numeric
Personal L7LLo2427OOL6, domiciliat in oragul Bicaz, str. Republicii, nr. !4, jude!ul Neam!.

Art. 2. a.) Cuantumul alocatiei de susfinerea familiei este in prezent de 164 lei , urm$nd
ca acesta sd fie dirninuat la suma de 75 lei.

b.) iie va face recalcularea sumei incasate necuvenit cu titlul de aloca[ie pentru
sus[inerea familiei gi recuperarea acesteia , pentru lunile ianuarie si februarie, motivat de
faptul cd veniturile familiei depdgesc limita de 200 lei pe membru de familie in lunile
respective,

Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestatb in terrnen de 3O de zile de la comunicare la
primarul oragului B,icaz, jud. Neam! .

Art.4. In cazul in care sunte!i nemul[umit de solu!ionarea contestaliei, dispozi!ia poate fi
atacatd la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr,
554/2004.

Art.5. Serviciul de Asistentb SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la
indeplinire prevede:rile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5
zile de la data emiterii

Art.6. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi
a uto ritatilor interes;ate.

PR Avizat pentru legalitate,
SEcRETAR,

Ioan SPIRIDON
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