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PRIMAR

DrsPozrTIE

privind modificarea dreptului la aloca[ie pentru susfinerea familiei acordat
doamnei PANAINTE ANA ROXANA, reprezentantul famitiei

Nicolae SSldgean, primarul oragului Bicaz, judelul Neamf;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/201.0 privind aloialia pentru suslinerea

familiei republical-5, precum gi cele ale t-iotbrArii de Guvern nr.3B/2011- pentru aprbbarea
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile 9i complet5riie ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistratb la Primbria oragului Bicaz sub Nr.
6/76.02'2017 9i actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia
de sus[inerea familiei existente la cosar.

Precum 5i ancheta socialS intocmitil in acest sens; A fost modificat numarul de
copii din cerere in functie de frecventa la cursurile scolare.

In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art.6B gi art, l-15 alin. (1) lit. a) din
Legea nr.275/2001- privind administralia publicb localS, republicatS, cu modificbrile gi
completdrile ulterioare, emite urmbtoarea :

DrsPozrTlE

Art'f incepAnd cu data de 01.O3.2O17 se modificb dreptul la alocalie pentru
sus{inerea familiei acordat doamnei Panainte Ana-Roxana, reprezentantul familiei,
posesoarea Codului Numeric Personal 2880823270068, domiciliata ?n orasul Bicaz, str,
Cojusna, b1.3, sc.A,et:3 ap. 13, judelul Neam!.

Art. 2. Cuantumul alocatiei de sustinere a familiei este in prezent de 328 lei ,
urmdnd ca acesta sE ramana tot 328 lei.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi c,ontestatb in rermen
comunicare la prirnarul oragului Bicaz , jud" Neam! 

"

Art.4. In cilzul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia
^^^+^ ti ^+^^^!X r^poate rl atacata ta Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr,554/2004.

Art'5. Serviciul de Asistentb SocialS din subordinea Consiliuiui Local Bicaz, va duce
la indeplinire prevederile prezentei dispozi!ii gi o va comunica titularului dreptului, in termen
de 5 zile de la data emiterii.

Art,6.'Pr,in grija secretarului oragului Bicaz, dispozi[ia se va comunica persoanelor gi

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

a uto ritbtilo r /nterc:sate.
PR$"lAR, *. ',,,

de 30 de zile de la

Nicotae shdGff"*i!i
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