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DtsPoztTtE

privind incetdreo' dreptului la olocalie pentru suslinereo famitiei acordat,
doamnei Bilanciuc Elena viorica, reprezentdntut fomiliei

Nicolae SAme earu, primarul oragului Bicaz, judelul Neam{;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OIo privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicat6, precum 5i cele alel HotS16rii de Guvern nr.38/20t1- pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificirile 5i completirile ulterioare ;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Direc{ia de Asisten!5 socialS din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constati ci minorele :Bilanciuc Mirela Florina si
Bilanciuc lonela Vasilica au inregistrat peste 20 de absente nemotivate.

in temeiul prevederilor arrt. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art, 1i.5 alin. (i.) lit. a) din Legea nr.
2I5/2001 privind administraIia publicd locali, republicatS, cu modificbrile gi completirile ulterioare,
emite urmitoarea:

DtsPoztTtE

Art' f incepand cu data de 01.07.2018, inceteazd dreptul la alocalie pentru suslinerea familiei,
acordat doamnei Bilanciuc Elena Viorica, reprezentantul familiei, posesorul Codului Numeric personal
2740701'272652 , domiciliatd ln oragul Bicaz, str. Pdltinig b|.11,ap.93, judelul NeamJ.

Art' 2' Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei; minorele: Bilanciuc
Mirela Florina 5i Bilanciuc tonela Vasilico ou inregistrot peste 20 de absenle nemotivote

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

Art' 4' in cazul in care sunteli nemultrumit de solulionarea contestaliei, dispozi!ia poate fi
atacati la Tribunalul Neam{, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

Art" 5'Directia 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
emiterii.

Art. 6. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritililor
i nteresate.

P Avizat pentru legalitate,
Nicolae 5
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