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DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului la aloca{ia pentru suslinerea familiei si recuperarea
sumei incasante necuvenit, acordat doamnei NANIA GEORGIANA

Nicolae Sdldgean, primarul oragului Bicaz, judelul Neamg;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.277/201-0 privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatS, precum gi cele ale Hotb16rii de Guvern nr.3B/201.1- pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile gi completdrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistrati la Primdria oragului Bicaz sub nr. 4 din
09'09'2016 9i actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia de
sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmiti in acest sens;

In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit, d), art.68 gi art. t"i-5 alin. (1) lit. a) din Legea
nr' 2I5/2001" privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificdrile si completSrile
ulterioare, emite urmdtoarea :

DrsPozrTrE

Art.1' tncepAnd cu data de O1.10.2016, se modificb dreptut ta alocalie penrru
sustinerea familiei acordat doamnei NANIA GEORGIANA, posesoarea Codului Numeric
Personal 2aa07O2295O2L, domiciliata in oragul Bicaz, str. Izvorul Muntelui, f,r. Lgz,
'i , 'ala{., 'l l\l^-'.^#Juuclut t\gor il1,

Art. 2. a.) Cuantumul alocatiei de susfinerea familiei este in prerzent de B2 lei , urmAnd
ca acesta sX fie diminuat la suma de 75 lei,

b.) Se va face recalcularea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocalie pentru
sustinerea familiei 5i recuperarea acesteia pentru lunile iulie, august, septembrie -20j_6,
motivat de faptul cd veniturile familiei depdgesc limita de 200 lei pe membru de familie.

Art' 3. Prezenta dispozifie poate fi contestatS in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul oragului Bicaz , jud. Neam! .

Art'4. In cazul in care suntefi nemul!umit de solu!ionarea contestaliei, dispozilia poate fi
atacatd la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004.

Art.5. Serviciul de Asistentb SocialS din subordinea Consiliului l-ocal Bicaz, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5
zile de la data emiter:ii.

Art.6. P.rrin'grija secretarului oragului Bicaz, dispozi!ia se va comunica persoanelor 5i
a utorit5tilor interesate.
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