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PRIMAR

DrsPoztTtE

privind modificarea dreptului lo ajutor social gi cuontumul acestuia ucordat doamnei
Dumitru Ana Marid, reprezentantul familiei

Nicolae Sdl6gean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 416/200I privind venitul minim garantat, cu

modificdrile gi completarile aduse prin Legea nr.276/2OtO, precum gi Hotdrdrea de Guvern
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile
gi completdrile ulteriaore;

Analiz6nd cererea titularului inregistratd la Primdria oragului Bicaz cu nr. 7 din
20,08.20L8 actele doveditoare cerute de lege pentru stabilirea gi modificarea dreptului la
ajutor social, existente la dosar;

Lu6nd in considerare ancheta socialS intocmitd in acest sens ;

in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
nr.215/2001 privind administralia publicd localS, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, emite urmdtoarea :

DtsPoztTtE

Art. 1. incep6nd cu data de 01.08.2018, se modificd dreptul la ajutor social gi

cuantumul acestuia, acordat doamnei Dumitru AnaMaria posesoarea Codului Numeric
Personal CNP:2980713271542, domiciliatd in ora$ul Bicaz, str. pdltinig, bl.LL, ap.91,
judetul Neamt.

Art.2 Cuantumul ajutorului social este in prezent de 192 lei, urmdnd ca acesta si fie
diminuat la suma de 177 lei.

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

Art.4. in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia
poate fi atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr" 554/2004"

Art.S. Direclia de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului 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. Prin grija secretarului oragului Qicazi'dispozitia se va comunica persoanelor gi
autoritdtilor interesate.

PRIMAR, Avizat pentru legalitate,
Nicolae sAmcrnru
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