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DtsPoztTtE

privind incetdrea dreptului ld aloca[ie pentru suslinerea fomiliei ocordat,
doomnei Lupuleac Mihaela, reprezentdntul familiei

Nicolae SA|-ACfnru, primarul oragutui Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2AL0 privind alocalia pentru sus{inerea familiei

republicatd, precum gi cele ale Hotdr6riide Guvern nr.38/20LL pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Lu6nd in considerare cererea d-nului Lupuleac Teodor prin care se informeaz5 cd solia sa Lupuleac
Mihaela a decedat la data de 19.09.2018, fapt ce conduce la ne indeplinirea conditriile prevdzute de lege
pentru acordarea acestui drept ;

intemeiulprevederilorart.63 alin. (1) lit. d), art.68giart. 1L5 alin. (1) lit. a) din Legea nr.Zt5/2001,
privind administratia publicd locald, republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare, emite
urmdtoarea:

DtsPoztTtE

Art. f . incepAnd cu data de 01.10. z}ts,inceteazi dreptul la alocalie pentru suslinerea familiei,
acordat doamnei Lupuleac Mihaela,reprezentantul familiei posesoarea Codului Numeric personal
2791L06270011, domiciliatd in oragul Bicaz, str. cojugna, bl. 3 sc, A, ap. 6, judelul Neam!.

Art.2. Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei :titulara dosarului a
decedat la data de 19.09.2018.

Art. 3. Prezenta dispozi[ie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul
oragului Bicaz ,jud. Neamt .

Art. 4. in cazul in care sunte{i nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi atacatd
la Tribunalul Neam[, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. SS4/2OO4.

Art. 5.Direclia de Asisten!5 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 ora5ului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritetilor
i nteresate.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

loan SPIRIDON

Dispozitia nr.
V - :; 

".1l6E ain /. ,/a,.ioi*.,

Red. l.S/procesat l.S.

Ex.2 | Ds. lAls


