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PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului la alocalia pentru suslinerea familiei acordat doamnei
Bd rta ru Elena, reprezenta ntu I fa miliei

Nicolae Sil5gean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicat5, precum gi cele ale HotErArii de Guvern nr.3B/20t1 pentru aprob-area Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificErile gi complet5rile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului lnregistrat5 la PrimEria oragului Bicaz sub nr, 5 din
06.09'2018 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia de
sustinerea familiei existente la dosar , precum gi ancheta socialS intocmitS in acest sens;

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit, d), art. 68 gi art. 115 alin. (1) lit, a) din Legea
nr. 2t5/2001 privind administratia publicb localS, republicatS, cu modificbriie si completbrile
ulterioare, emite urmStoarea :

DrsPozrTIE

Art.f incep6nd cu data de O1.10.2018, se modific5 dreptul la alocalie pentru
sustinerea familiei acordat doamnei Bbrtaru Elena, posesoarea Codului NumeriC personal
2861023270047, domiciliat5 in oragul Bicaz, str. Bistritei, nr. 73, judelul Neam!.

Art. 2. a.) Cuantumul alocatiei de suslinerea familiei este in prezent de 164 lei . urm6nd
ca acesta sb fie diminuat la suma de 150 lei.

b.) Se va face recalcularea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocalie pentru
sustinerea familiei gi recuperarea acesteia , pentru lunile iulie, august si septembrie-27j8,
motivat de faptul cd veniturile familiei depdgesc limita de 200 leibe membru de familie in lunile
respective

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestat5 in termen de 3O de zile de la comunicare la
primarul oragului Bicaz , jud, Neamg ,

Art'4. In cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi
atacat5 la Tribunalul Neam!, potrivii prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004.

Art.5'Directia de AsistentE SocialE 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 oragului Bicqz- dispozitia se va comunica persoanelor gi
a utoritdti lor interesate,

P
Nicolae

Avizat pentru legalitate,
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