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PRIMAR

DrsPozrTrE
privind recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru

sustinerea familiei, acordat doamnei carabina rrina

Nicolae sdlSgean, primarul oragului Bicaz, jude[ul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.277/201-O privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatS, precum 9i cele ale Hotb16rii de Guvern nr. 38/20L 1- pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile gi completdrile ulterioare;

Luand in considerare referatul de specialitate intocmit de serviciul de Asistenta Sociala din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constata ca titulara closarului de alocatie oentru
sustinerea familiei, d-na Carabina lrina a fost salariata in lunile iulie, aug;ust si septembrie 2016 si a/"pas^it venitul de 200 lei pe membru de familie.

In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit" d), art.68 gi art. 1l-5 alin. (1) lit. a) din Legea
nr.21"5/2001" privind administralia publicE localS, republic-at5, cu rnodificflriie gi completb"rile
ulterioare, emite urmbtoarea :

DrsPozrTrE

Art.1. Recuperarea sumei incasate necuvenit de titularul de alocalie pentru suslinerea
familiei acordat doamnei Carabina Irina, reprezentantul familiei, posesoarea Codului Numeric
Personal 2780I13272662, domiciliata in oragul Bicaz, str,Paltinis, bl.l-1, sc.A, ap. 7, judelul
Neamt.

Art.2. Motivul recuperarii dreptului la alocatia pentru
d-na Carabina lrina, a fost salariata cu contract de munca
a depasit venitul de 200 lei pe membru de familie, in lunile

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestatb in
la primarul oragului Bicaz , jud. Neam! ,

Art.4. In cazul in care sunteli nemul!umit de solu!ionarea conte:staliei, dispozi!ia poate fi-:cat5 la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.5S4/2004
Art.5. Serviciul de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului t-ocal Bicaz, va duce la

indeplinire prevederile prezentei dispozi!ii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5
zile de la data emiterii.

Art.6. Prin grija secretarului orasului Bicaz, dispozitia se va comunica persoanelor 5iautoritdtilor i
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