
R.OMANIA
JUDETUL NEAMT
oRASUL BrCAZ

PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea si recuperarea dreptului Ia aloca{ia pentru sus[inerea familiei,
acordat domnului Nitu Constantin

Nicolae SSldgean, primarul oragulut Bicaz, iude[ul Neamg;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.277/ZOJ-O privind alocagia pentru sus[inerea familiei

republicatS, precum gi cele ale HotS16rii de Guvern nr.3B/201^1 pentru aprobarea Normelor
metodologlce de aplicare a acesteia cu morjificbrile gi completiirile ulterioare;

Analizdnd cererea titularului inregis;tratb la Primbria oragului Bicaz sub
nr.27 dtn27'01.2017 9i actele dovedjtoare cerute de lege pentru modificarea clreptului la alocalia clc

suslinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta sociald intocmiti in acest sens;
in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art, 68 gi art. l-15 atin. (1) tit. a) din Legeanr' 21'5/2001' privind administralia public5 localS, republicatS, cu modificSriie gi completb*rite

ulterioare, emite urmbtoarea :

Art.1. Incep6nd cu data ce
sustinerea familiei acordat domnului
1670825270011,, domiciliat in orasur
Neamt.

DISPOZITIE

OL.O3.2OL7 | se modificb dreptul la alocalie pentru
Nitu Constantin, posesorul Codului Numeric personal
Bicaz-, str, Cojusna , bl.1-, sc. A ,et.3, ap. 1_4, jude!ul

Art. 2. a.) Cuantumul alocaliei de suslinerea familiei este in prezent de B2 lei , urmAnd
ca acesta sE fie dinrinuat la suma de 75 lei.

b.) 5;e va face recalcularea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocalie pentru
sustinerea familiei gi recuperarea acesteia , pentru lunile: ianuarie si februarie, moiivat de
faptul cd veniturile familiei depdgesc limita cle 200 lei pe membru de familie in lunile respective,Art.3. Prezenta dispozilie poate fi contestat5 in termen de 30 de zile de la comunicare laprimarul oragului Bicaz, jud, Neamg .

Art.4. In cazul in care sunteli nemul!umit de solu!ionarea contestaliei, dispozilia poate fi
atacatS la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004.

Art.5. Servir:iul de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce ta
indeplinire prevederile prezentei dispozi!ii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5
zile de la data ernjterii.

lf!.61 ,Prin Erija ,secretarului oragulu i Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor 5iautorititilor.interesate.,
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