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DtsPoztTtE

privind incetqrea dreptului Io alocafie pentru suslinerea famitiei acordat,
domnului Voicu Adrian, reprezentontut familiei

Nicolae sA[Agenru, primarur oragurui Bicaz, judelur Neaml;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277/2o:Lo privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatd, precum gi cele ale Hotd16rii de Guverrt nr.38/201,L pentru aprolcarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de serviciul public de Asistenld socialS din
subordinea consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiard a dreptului de alocaliepentru sustinerea familiei nu mai indeplinegte corrdiliile prevdzute de lege pentru acordarea acestui
drept;

in temeiul prevederilor art. 63 alin, (1)
2L5/200I privind administrafia publicd locald,
emite urmitoarea:

lit, rd), art.6B gi art. 115 alin. (t) lit. a) din Legea nr,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DtsPoztTtE

Art' f incepdnd cu data de 01.09.2016, inceteazi dreptul la aloca{ie pentru suslinerea familiei,acordat domnului Voicu Adrian, reprezentantul familiei, posesorul (.odului Numeric personar
t90o525270053, domiciliat in ora5ul Bicaz, str, Paltinis,b!.L!, sc. A, et. 3, ap. t34,jude!ul Neam!.

Art'2' MotivulincetSrii dreptului la aloca{ie pentru sus{inerea familieir titularul de dosar nu mai
locuieste pe raza orasului Bicaz.

Art. 3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de
primarul oragului Bicaz ,jud. Neam{ .

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

Art' 5'Serviciul de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinireprevederile prezentei dispozilii 5i o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la dataemiterii.
Art. 6. Pri ui oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi autoritdlilor

i nteresate.

Nicolae
Avizat pentru legalitate,
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