
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRA$UL BTCAZ

PRIMAR

DtsPoztTtE

privind incetoreo dreptului Ia alocalie pentru suslinerea fomiliei acordat,
doomnei Petcu Maria Magdaleno, persoand singurd

Nicolae SAIAAfRru, primarul oragului Bicaz, judelul Neaml;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2ot} privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatS, precum 5i cele ale Hotir6rii de Guvern nr.38/2011pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile 5i completdrile ulterioare;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Direclia de Asisten!5 Sociali din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd beneficiari a dreptului de alocalie pentru
sustinerea familiei nu mai indeplinegte condi!iile prevdzute de lege pentru acordarea acestui drept,
motivat de faptul ci aceasat este plecatd in strdindtate impreund cu copii.

intemeiulprevederilorart.63alin.(1)lit.d),art.68giart. 115alin.(1) lit.a)dinLegea nr.2L5/Z1Ot
privind administralia publicd localS, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, emite
urmdtoarea:

DtsPoztTtE

Art. f. incep6nd cu data de 01.10. z}LS,inceteazd dreptul la alocalie pentru suslinerea familiei,
acordat doamnei Petcu Maria Magdalena, persoand singurS, posesoarea Codului Numeric persona
2950504270845, domiciliatd in oragul Bicaz, str. paltini$ b1.11,ap.63, judelul Neamtr.

Art. 2. Motivul incetdrii dreptului la aloca!ie pentru suslinerea familiei : titulara de dosar este
plecatd ln strdindtate impreuni cu cei doi copii. ,

Art' 3. Prezenta dispozitie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la orimarul
oragului Bicaz,jud.Neam! - -r'.-

Art. 4. in cazulin care sunteli nemultrumit de solulionarea contestafiei, dispozilia poate fi atacatd
la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr,5S4/ZAO4.

Art. 5'Direcfia de Asisten[5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz , va duce la indeplinire
prevederile prezentei dispozilii 5i o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data
emtteflr.

Art. 6. Prin griia secretarului orasului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritdlilor
i nteresate.
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