
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRASUL BrCAZ

PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului Ia alocafie pentru suslinerea familiei acordat
doamnei Filip l>etronela Loredana, reprezentantul familiei

Nicolere Sdldgean, prinrarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OLO privind alocalia pentru suslinerea

familiei republicatS, precum gi cele ale Hot516rii de Guvern nr.3B/20L1 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

AnBliz6nd cererea titularului inregistratb la PrimEria oragului Bicaz sub Nr.
LO/25.06.i2018 gi actele cloveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la
alocatia de suslinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmit6 in
acest^sens;

In temeiul prevederilor errt,63 alin, (1) lit, d), art.68 9i art, 115 alin. (1) lit. a) din
Legea nr, 2L5/2001 privind administralia publicb localS, republicatS, cu modificbrile gi
completbrile ulterioare, emite urmdtoarea :

DrsPozrTrE

Art.l' tncep6nd cu data de O1.O7.2O18 se modificb dreptul la alocalie pentru
sustinerea familiei acordat doamnei Filip Petronela Loredana, reprezentantul familiei,
posesoarea Codului Numeric Personal 276OGLA27OO23, domiciliata in orasul Bicaz,
str.Paltinis bl,15,sc.C, ap.L9, judetul Neam!,

Art, i2. Cuantumul alocatiei de suslinere a familiei este in prezent de 75 lei , urm6nd
ca acesta sii fie marit la suma de 82 lei.

Art. 13. Prezenta dispozilie poate fi contestatb in termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul oragului Bicaz , jud. Neam!

Art.4f. In cazul in care s;unteli nemullumit de solulionarea contesta!iei, dispozilia
poate fi atar:atb la Tribunalul lrleam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2A04.

Art.5i. Directia de Asist,entb SocialS din subordinea Consiliului
indeplinire prrevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului
de 5 zile de la data emiterii.

Art.6i. Prin grija secreta,rului oragului Bicaz, dispozilia se
a utorit5tilor interesate.
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