
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRASUL BTCAZ

PRIMAR

DtsPoztTtE

privind incetorea dreptului lo alocalie pentru suslinerea fomiliei acordat,
domnului Nitu Constsntin, reprezentontul famitiei

Nico|aesAuarnru,primaru|ora5u|uiBicaz,judetulNeam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OIA privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicat5, precum 5i cele ale Hotbrdrii de Guvernnr.3S/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completirile ulterioare ;

Ludnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Direclia de Asisten!5 SocialS din subordinea
ConsiliuluiLocal Bicaz, prin care se constati cd familia beneficiarS a dreptuluide aloca{ie pentru suslinerea
familiei nu maiindeplinegte condiliile previzute de lege pentru acordarea acestui drept, motivat de faptul
cd veniturile familiei desp5gesc cunatumul previzut de lege.

in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art. 115 alin. {1) lit. a) din Legea nr. 2L5/200I
privind administratia publici locald, republicatS, cu modificSrile gi completdrile ulterioare, emite
u rmdtoarea:

DtsPoztTtE

Art. f. incep6nd cu data de 01.10.2018, inceteazd dreptul la aloca{ie pentru suslinerea familiei,
acordat domnului Nitu Constantin, reprezentantul familiei, posesorul Codului Numeric personal
L670825270011 , domiciliat in ora5ul Bicaz, str. Cojugna , bl. !, sc.A, ap.14, judelul Neam!.

Art. 2. Motivulincetirii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei: veniturile familiei depdpesc
cusntumul prevdzut de lege.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul
oragului Eicaz ,jud. Neam! ,

Art.4. in cazulin care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi atacatd la
Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2e04,

Art" 5. Direclia de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire
prevederile prezenteidispozilii5io va comunica titularuluidreptului, in termen de 5 zile de la data emiterii,

Art.6. Prin grija seg.letarulgi oragului Bicaz, dispozi!ia se va comunica persoanelor gi autoriti{ilor
i nteresate,
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