
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRASUL BTCAZ

PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului Ia alocatie pentru suslinerea familiei acordat
doamnei Radu Roberta Alexandra reprezentantul familiei

Nicolae Sdldgean, primarul oragului Bicaz, judegul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OtO privind alocalia pentru suslinerea

familiei republicatS, precum 9i cele ale HotdrArii de Guvern nr.3B/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistratb la Primbria oragului Bicaz sub Nr.
7/05.O4.2O18 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la
alocatia de sustinerea familiei existente la dosar, precum 9i ancheta socialS intocmit5 in
acest sens;

in temeiul prevederilor art.63 alin, (1) lit. d), art.6B 9i art. 115 alin, (1) lit, a) din
Legea nr. 2I5/200L privind administralia public5 localS, republicatS, cu modific5rile si
complet5rile ulterioare, emite urm5toarea :

DrsPozrTrE

Art.1. tncep6nd cu data de O1.05,2018 se modificb dreptul la alocalie penrru
sustinerea familiei acordat doamnei Radu Roberta Alexandra, reprezentantul familiei,
posesoarea Codului Numeric Personal 29OO3O327L547, domiciliata in oragul Bicaz,
str.Paltinis, bl,l"5,sc,B,ap.16 judetul Neamt,

Art. 2. Cuantumul alocatiei de sustinere a familiei este in prezent de 82 lei , urmAnd
ca acesta sb fie marit la suma de 164 lei.

Art. 3' Prezenta dispozitie poate fi contestat5 in termen de 30 de zile de la
comunicare la^primarul oragului Bicaz , jud, Neam! .

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

Art.5. Direclia de Asistentb SocialS din subordinea Consiliului
indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului
de 5 zile de la data emiterii.

Art.6. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se
autoritbtilor interesate.,-::,;,i:i:-.--.
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