
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BrCAZ

PRIMAR

DrsPozrTlE

privind stabilirea dreptului la aloca[ie pentru suslinerea familiei gi cuantumul acesteia, acordat
domnului MATIES MIHAI, reprezentantul familiei

Nicolae S5l5gean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 277/2010 privind aloca!ia
^^^$-" ^"^*inerea familiei republicatS, precum gi cele ale HotbrArii de Guvern nr.PCr rLr u 5u5!

3B/20I1" pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificbrile si
complet5rile ulterioare ;

Analiz6nd cererea titularului inregistratd la Primbria oragului Bicaz cu nr, 2O din
2L.LL'2O16, precum gi celelalte documente justificative existente la dosar ;

Lu6nd in considerare ancheta social5 intocmitb in acesr sens;
tn temeiul prevederilor art, 63 alin. (1) lit. d), art.68 gi art. 11-5 alin, (1) lit. a) din Legea

nr.215/2001- privind administratia publici localS, republicatS, cu modificbrile gi completbrile
ulterioare, emite urmdtoarea :

DISPOZITIE

Art.1. IncepAnd cu data de O1.11.2016 se stabilegte dreptul la alocafie pentru
sustinerea familiei, acordat doamnei MATIES MIHAI, reprezentantul familiei, posesoarul
Codului Numeric Personal L79OA2L27OO38, domiciliat in oragul Bicaz, str. piatra Corbului,
nr.42A, judetul Neamt.

Art.2. Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei este de 1.50 lei"
Art'3. Prezenta dispozitie poate fi contestat5 in termen de 30 de zile de la comunicare

la primarul oragului Bicaz , jud. Neamt .

Art.4. In cazul in care sunteti nemul{umit de solu!ionarea contesta!iei, dispoziIia poate
fi atacatb la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
ss4/2004.

Art'5' Serviciul de Asistentb SocialS din subordinea Consiliului Local 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 oragului Bicaz, dispozilia se ver comunica persoanelor gi
a uto ritdli I o r i nt-el'o€satB;r . .
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