
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAgUL BrCAZ

PRIMAR

DISPOZITIE

privind modificarea dreptului Ia alocalia pentru susfinerea familiei si recuperareasumei incasante necuvenit, acordat doamnei 1HINDEA IRINA I,ANA
Nicolae sdldgean, primarur oragului Bicaz, iudegul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.277/20i0 privind alocalia pentru suslinerea familieirepublicatS, precum 9i cele ale t-toisrArii de Guvern nr.3B/2011 ;rentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a acesteia cu modific5rile gi completdrile ulterioare;

Analizdnd cererea titularului inregistratb la primbria oragutui a-icaz subnr' 24 din 27 'o7'2oLG 9i actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului laalocatia de sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialb intocmitb in acestsens;

-fn 
temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art. 1l-5 atin. (1) lit. a) din Legeanr' 275/2001 privind administralia publicb localS, republicLtS, cu modificbrir" si iirn.,pletdrileulterioare, emite urm5toarea :

DrsPozrTrE

Art'f incep6nd cu data de o1'08.2016, se modificS dreptul la alocalie penrrususfinerea familiei acordat doamnei CHTNDEA rirrun roANA, posesoarea codului NumericPersonal 2850503273oL6, domiciliata in oragul Bicaz, str. piatra corbului , bl. 1!, et.2,ap, 19, judetul Neamt.
Art' 2' a') cuantumul alocafiei de suslinerea familiei este in prezent de 107 lei , urm6ndca acesta si fie diminuat la suma de 102 lei.

b') Se va face recalcularea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocafie pentrusus[inerea familiei gi recuperarea acesteia , pentru lunile: iulie si august 2016, motivat defaptul cd veniturile familiei depdgesc limita de 200 lei pe membru de-familie in lunile respective.Art' 3' Prezenta dispozilie poate fi contestatS in termen de 30 de zile de la comunicare laprimarul oragului Bicaz, jud. Neamt ,

Art'4' tn cazul in iare sunte!"i nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fiatacatd la Tribunalul Neam!, potrivit preved-erilor Legii contenciosului administrativ nr"ss4/2004.
Art'5' serviciul deAsisten!5 socialS din subordinea consiliului Local Bicaz, va duce raindeplinire prevederile prezentei d'ispozilii 9i o va comunica titularului dreptului, in termen de 5zile de la data emiterii.
Art.6. Prin grija Bicaz, dispozitia se va cornunica persoanelor siautoritdtilor inte
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