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DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului Ia alocalia pentru suslinerea familiei si recuperarea
sumei incasante necuvenit, acordat domnului Dascalu Vasile

Nicolae sdldgean, primarul oragului Bicaz, iudelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr,277/2010 privind alocatria pentru suslinerea familiei

republicatS, precum gi cele ale HotE16rii de Guvern nr.38/2071-pentru aprob-area Normelor
rnetodologice de aplicare a acesteia cu modificErile gi complet6rile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistrati la Prim5ria oragului Bicaz sub nr. 16 din
01,07'2016 9i actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia de
s;ustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmit5 in acest sens;

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art. 115 alin, (1) lit. a) din Legeanr' 275/2001 privind..administralia public5 localS, republicatS, cu modificiriie gi completblile
ulterioare, emite urmEtoarea :

DrsPozrTrE

Art.1. incepAnd cu data de OL.O7.2OL6t se modificd dreptut la alocalie pentru
s;ustinerea familiei acordat domnului Dascalu Vasile, posesorul Codului Numerii personal
1.561901270015, domiciliat in oragul Bicaz, str. Bistritei, nr, 83, judelul Neam!.

Art. 2. a.) Cuantumul alocaliei de suslinerea familiei estsin prezent de 164 lei , urmAnd
ca acesta s5 fie diminuat la suma de 82 lei.

b.) 5e va face recalcularea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocalie pentru
s;ustinerea familiei 5i recuperarea acesteia pentru lunile: aprilie , mai s;i iunie 20 j6,'motivat de
faptul cd una dintre minore se afla in grija matusii paterne si urmeaza cursurile liceale in judetul
Giurgiu,

Art' 3' Prezenta dispozitie poate fi contestatH in termen de 30 de zile de la comunicare la
prrimarul oragului Bicaz , jud. Neam! ,

Art.4. In cazul in care sunteli nemullumit de solu!ionarea contestaliei, dispozilia poate fi
ertacatb la Tribunalul Neam!, potrivii prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
a;54/2004.

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

Art,6. Prin grija secretarului oragutuj p,i_caz, dispozilia
autoritdtilor interesate. 1..i" 
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se va comunica persoanelor si
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