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PRIMAR

DrsPozrTrE

privind stabilirea dreptului Ia alocalie pentru suslinerea famitiei' gi cuantumul acesteia,
acordat doamnei CIORCAN ELENA, reprezentantul famitiei

Nicolae s5l5gean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd tn vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocagia
pentru sustinerea familiei republicatS, precum gi cele ale HotE16rii de Guvern nr.

3B/20I1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile gi
completSrile ulterioare ;

AnalizAnd cererea titularului inregistrat5 la PrimEria oragului Bir:az cu nr. 77 din
23'06.2016 , precum 5i celelalte documente justificative existente la dosar ;

Luand in considerare ancheta sociar5 intocmit5 in acest sens;
tn temeiul prevederilor art, 63 alin. (1) lit, d), art. 68 gi art. 115 atin. (1) lit. a) din Legea

nr' 275/2001 privind administralia publicE localS, republicatS, cu modificSriie gi comptet5rite
ulterioare, emite urm5toarea :

DrsPozrTrE

Art.f incep6nd cu data de OL.O7,2016 se stabilegte dreptul la alocalie pentru
sustinerea familiei, acordat doamnei CIORCAN ELENA/ reprezentantul familiei, posesoarea
Codului Numeric Personal 276O22227OOL1, domiciliata in oragul Bicaz,
str" Barajului, b1.77, sc. D, et.1, ap.3, judelul Neam!,

Art.2. Cuantumul alocatiei pentru suslinerea familiei este de ,150 lei.
Art.3' Prezenta dispozitie poate fi contestat5 in termen de 30 de zile de la comunicare

la primarul oragului Bicaz , jud. Neam! ,

Art.4. In cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poatefi atacatb la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
ss4/2004.

Art.5. Serviciul de AsistentE SocialE din subordinea
indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica
zile de la data emiterii.

Art.6. Prin grija secretarului

Consiliului Local Bicaz, va duce la
titularuluri dreptului, in termen de 5

Bicaz, dispozitia se vil comunica persoanelor si

Avizat pentru legalitate,
SEcRETAR,
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