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DtsPoztTtE

privind tncetareo dreptului la alocalie pentru suslinerea fomitiei ocordat,
doamnei Vladu Elena Carla, persoand singurd

Nicolae SA|-ACferu, primarul oragului Bicaz, judetul Neaml;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/zoto privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatS, precum gi cele ale Hotdrdrii de Guvern nr.3B/2Ott pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Direclia de Asistenla Sociald din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd ci beneficiarS a dreptului de aloca!ie pentru
sustinerea familiei nu mai indeplinegte condiliile previzute de lege pentru acordarea acestui .drept,
motivat de faptul cd aceasat este plecatd in strdindtate impreund cu copilul.

in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 5i art. 1-15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/ZOO1
privind administratia publicd localS, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, emite
urmdtoarea:

DtsPoztTtE

Art. f. incepdnd cu data de 01.10. z}ts,inceteazd dreptul la alocalie pentru suslinerea familiei,
acordat doamnei Vladu Elena Carla, persoand singurS, posesoarea Codului Numeric personal
2980309271557, domiciliatd in oragul Bicaz, str. lzvoru Muntelui, nr.4, judelul Neam1.

Art.2. Motivul incetdrii dreptului la aloca!ie pentru suslinerea familiei : titulara de dosar este
plecatd Tn striinitate impreund cu copilul.

Art. 3. Prezenta dispozilie poate fi contestati in termen de 30 de zile de la comunicare la primarur
oragului Bicaz, jud. Neam!

Art. 4. in cazulin care sunte{i nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi atacatd
la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr, 554/ZOO4.

Art. 5.Direclia de Asisten!5 Sociald 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 dara
emiterii.

Art. 6. Prrn Srijasecretarr)lui oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritdlilor
i nteresate,

PRI Avizat pentru legalitate,
Nicolae

Red. l.S/procesat l.S.
Ex.2 | Ds. lAls

SECRETAR,


