
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAguL BICAZ

PRIMAR

DISPOZTTIE

privind modificarea dreptului Ia alocalia pentru susfinerea familiei, acordat
domn ului Dasca Iu Vasile

Nicolae Sdldgean, primarul oragulut Btcaz, judelul Neam!;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocalia pentru suslinerea familiei

-^^',t'.1;-^+X ^-^^,repuDrrcata/ precum gi cele ale HotdrArii de Guvern nr.3B/201,1- pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile gi completdrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistratd la PrimEria oragului Bicaz sub nr. 16 din
21'.02'2017 5i actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia de
sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmitb in acest sens;

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (l-) lit. d), art, 68 9i art. 1i-5 alin. (1) lit. a) din Legea
nr' 2I5/2001 privind administratia publicd localS, republicatS, cu modificbrile si complet5rile
ulterioare, emite urmbtoarea :

DISPOZITIE

Art' f incep6nd cu data de OL.o2.2oL7 | se modificd dreptut la alocalie pentru
sustinerea familiei acordat domnului Dascalu Vasile, posesorul Codului Numerii personal
156190127O015, domiciliat in oragul Bicaz, str. Bistritei, nr. 83, jude[ul Neam[,

Art. 2. Cuantumul alocatiei de sustinerea familiei este in prezent de 21,4 lei, urm6nd ca
acesta sd fie diminuat la suma de IO7 lei.

Art.3. Prezenta dispozifie poate fi contestatb in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul oragului Bicaz , jud. Neamt .

Art.4. In cazul in care sunteli nemul!umit
atacatd la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor

de solutionarea contestatiei, dispozilia poate fi
Legii contenciosului administrativ nr.

Avizat pentru legalitate,
SEcRETAR/

Ioan SPIRIDON
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554/2004.
Art.5. Serviciul

indeplinire prevederile
zile dc la data cmiterii"

Art.6. Prin qg
autoritdtilor int

de Asistentb socialS din subordinea consiliului Local Bicaz, va duce la
prezentei dispozitii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5

i oragului Bicaz, dispozitia se va comunica persoanelor 5i
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Nicolae t\

DispoziIia nr. SC

Red. C.O. /procesat I.S,
Ex.2 / DS. IAl5
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