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PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului Ia alocalie pentru suslinerea familiei acordat
domnului Gribincea Gheorghe, reprezentantul familiei

Nicolae Sdldgean, primarul oragului Blcaz,judelul Neam!;
Av6nd in ve.dere prevederile Legii nr. 277/2OtO privind alocalia pentru suslinerea

familiei republicat5, precum gi cele ale Hot5rArii de Guvern nr"3B/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completdriie ulterioare;

Analizdnd cererea titularului inregistratb la Primbria oragului Bicaz sub nr. II /16'05'2016 9i actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia
de suslinerea familiei existente la dosar , precum gi ancheta socialS intocmiti in acest
SCNS;

tn temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art, 68 9i art. 115 atin, (1) lit, a) din
Legea nr. 2I5/2ool privind administralia public5 localS, republicatS, cu modificErije gi
completdrile ulterioare, emite urmitoarea :

DrsPozrTrE

Art.1' tncepdnd cu data de 01.O5.2016 se modific5 dreptul ta atocalie pentru
susfinerea familiei acordat domnului Gribincea Gheorghe, F€pr1'sTsntantul familiei,
posesoarea Codului Numeric Personal LA5O22227L544, domiciliat in oragul Bicaz, srr.
Izvorul Muntelui, nr,1B7 A, Oras. Bicaz, judelul Neam!,

Art. 2. Cuantumul alocatiei de sustinere a familiei este in prezent de 164 lei ,
urm6nd ca acesta s5 fie marit la suma de 246 lei.

Art. 3, Prezenta dispozitie poate fi contestatE in rermen
comunicare la primarul oragului Bicaz , jud. Neam! ,

Art.4. In cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia
poate fi atacatH la Tribunalul Neami, potrivit prevederiloi Legii conterrciosului administrativ
nr.554/2004.

Art.5. Serviciul de AsistentE SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce
la indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen
de 5 zile de la data emiterii.

Bicaz, dispozitia se va comunica persoanelor gi

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

de 30 de zile de la

- lrr I n ^ ^ aDispozitia nr. tYJ 6;n 3U 0C. 2OLG
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