
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BrCAZ

PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului Ia alocalia pentru sus[inerea familiei acordat doamnei
Florea Rodica, persoand singurd

Nicolae Sdldgean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatS, precum gi cele ale Hot5rArii de Guvern nr.3B/20I1-pentru aprob-area Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modific5rile gi complet5rile ulterioarej

Analiz6nd cererea titularului inregistratS la Primiria oragului Bicaz sub nr. zz din
72.09.20L8 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia de
sustinerea familiei existente la dosar , precum 9i ancheta socialS intocmitE in acest sens;

In temeiul prevederilor art, 63 alin, (1) lit. d), arL, 68 gi art. 115 alin, (1) lit, a) din Legea
nr' 275/2001 privind.. administralia publicE localS, republicatS, cu modificbriie 9i completbrile
ulterioare, emite urm5toarea :

DrsPozrTrE

Art.1' lncep6nd cu data de o1.1O,2018, se modificb dreptul la alocalie pentru
sustinerea familiei acordat doamnei Florea Rodica, posesoarea Codului NumeriC personal
2871722205562, domiciliatb in oragul Bicaz, str, P5ltini9,bl,11, dp, 38, judelul Neam!,

Art. 2 a.) Cuantumul alocatiei de suslinerea familiei este in prezent de 82 lei , urm6nd
ca acesta sH fie m5rit la suma de 164 lei,

Art. 3' Prezenta dispozilie poate fi contestat5 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 contestafiei, dispozilia poate fi
atacat5 la Tribunalul Neam!, potrivii prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004.

Art.5.Direcfia de Asistent5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului,. in termen de 5
zile de la data emiterii.

Art.6. Prin grija secretarului oraguJui,Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi
a uto rit5tilor iqle!'esate.
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Nicolae

Avizat pentru legalitate,
SEcRETAR,

Dispozilia nr. t51 ain
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