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DrsPoztTtE

privind incetarea dreptului la alocolie pentru suslinerea famitiei ocordot,
doomnei Vieru Mursriu loano, reprezentontul familiei

Nicolae SnLAe Enru, primarul oragului Bicaz, judetul Neanrl;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OLO privind aloca{ia pentru sus{inerea familiei

republicatS, precum 5i cele ale Hotdrdrii de Guvern nr.381201,1, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile 5i completdrile ulterioare;

Lu6nd in corrsiderare referatul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asisten!d SocialS din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd c5 familia beneficiard a dreptului de aloca{ie
pentru sustinerea familiei nu mai indeplinegte condiliile prevrlzute de lege pentru acordarea acestui
drept, motivat de faptul ca familia a refuzat'sa prezinte actele necesare pentru modificarea
cuantumului, deoarece unul dintre cei doi copii are peste 2o absente.

in temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art.68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
21"512001' privind administra{ia publicd locala, republicatS, cu modificirile 5i completdrile ulterioare,
emite urmdtoarea:

DlsPoztTlE

Art. 1. Incep6nd cu data de 0f.03.201-7, inceteazd dreptul la alocalie pentru suslinerea familiei,
acordat doamnei Vieru Murariu loana, reprezentantul familiei, posesoarea Codului Numeric personal
27806L927001"4, domiciliatd in ora'5ul Bicaz, str. Dimitrie Leonida, bl. 13, sc. C, ap.2, judelul Neam!.

Art.2. Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei: familia a refuzat sa
prezinte actele necesare pentru modificarea cuantumului, deoarece unul dintre cei doi copii are peste
20 absente.

Art.3. Prezenta dispozi{ie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul oragului Elicaz , jud. Neam! .

Art.4. in cazul in care sunte{i nemurl{umit de solulionarea contesta{iei, dispozilia poate fi
atacatd la lribunalul Neam{, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 55412004.

Art.5'S:erviciul'de Asistentd Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire
prevederll,e'.pr:ezentei dispozifii 5i o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la daraI Lv

emiterii;."
i,:. ,' : t,

Art.'6. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozi!ia se va comunica persoanelor 5i autoritdtilor
i.: '.'
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