
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRA$UL BICAZ

PRIMAR

DrsPozrTtE

privind incetareq dreptului lo olocalie pentru suslinerea fomiliei ocordat,
domnului TEODOROF MARIAN, reprezentqntul fomiliei

Nicolae SA|-ACfnru, primarul oragului Bicaz,judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 2771201,0 privind alocalia pentru:;us{inerea familiei

republicatS, precum gi cele ale Hotdrdrii de Guvern nr.3BlZOtI pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completSrile ulterioare;

Ludnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asistenld SocialS din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiari a dreptului de aloca{ie
pentru sustinerea familiei nu mai indeplinegte conditriile prevdzute de lege pentru acordarea acestui
drept;

in temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art.68 gi art. 115 alirr. (1) lit. a) din Legea nr.
2tSl200t privind administra!ia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
emite urmdtoarea:

DISPOZITIE

Art. 1. Incepdnd cu data de 0L. L0.201"6, inceteazd dreptul la alocalie pentru susfinerea
familiei, acordat domnului TEoDoRoF MARIAN, reprezentantul familiei, pqsesorul Codului Numeric
Personal L840607375473, domiciliat in oragul Bicaz, str. Plaiului, nr.35, judelul Neam!.

Art.2. Motivul incetirii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei: venitul net lunar pe
membru de familie depaseste cuantumul prevazut de lege .

Art.3. Prezenta dispozi{ie poate fi contestati in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul oragului Bicaz, jud. Neam! .

Art.4. in cazul in care sunteli nemul{umit de solu{ionarea conte:staliei, dispozilia poate fi
atacatd la Tribunalul Neam{, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 5S4l2OO4,

Art.5.Serviciul de Asistentd SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii gi o va comunica titularului dreptului, ?n termen de 5 zile de la data
emiterii, .': :

Art. 6. Prin grija
inte resiite.

P

Nicolae S

secretarului oragului Bicaz, dispozi{ia se va comunica persoanelor gi autoritdlilor

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

Dispozilia nr. bC_ I 'uin &(,\0. zore

Red. l.S/procesat l.S.

Ex.2 | DS. lA/s

MAR, \

\u'P


