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DtsPoztTtE

privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinereo fomiliei gi recuperoreo sumeiincasste
necuvenit cu titlul de olocotie pentru sustinerea familiei, acordat d-nei Vrfnceanu Ldcrdmiosro

Nicolae SALAG fnru, primarul oragului Bicaz, judetul Neaml;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/zOtO privind alocatia pentru sustinerea familiei

republicata, cu modificdrile pi completdrile ulterioare, precum 5i cele ale Hotdr6rii de Guvern
nr'50/2Ott pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 41,6/2001,
privind venitul minim garantat;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Direclia de Asisten!5 Sociald din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd c5 titularul dosarului de alocatie pentru
sustinerea familiei depdgegte veniturile previzute de lege ;

in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
21'5/20OL privind administralia publicd locald, republicatS, cu modificdril: 5i completdrile ulterioare,
emite urmdtoarea:

DtsPoztTtE

Art. 1. Incep6nd cu data de 01.11.2018,inceteazd dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
5i recuperarea sumei?ncasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustierea familiei , acordat doamnei
Vrinceanu Ldcrdmioara, posesoarea Codului Numeric Personal 275022g270647, domiciliatd in orasul
Bicaz, str. Primdverii ,bl.tL, sc.A, ap,1_2, judelul Neam!.

Art.2. a.) Motivul incetdrii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei : titulara cererii
depdgegte veniturile prevdzute de lege .

b.) 5e va face recuperdrea sumeiincasate necuvenit cu titlul de alocotie pentru sustinerea
familiei, oferent lunilor: iulie, august, septembrie 5i octombrie 2018 motivat de faptut cd veniturile
titulorei depdSesc limita prevdzutd de lege .

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

Art.4. in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Direclia de Asistentd 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 5i autoritdlilor
interesate.
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