
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAguL BrcAZ

PRIMAR

DISPOZITTE

privind modificarea dreptului Ia alocatia pentru suslinerea familiei acordat doamnei
LEONTE CARMEN- GABRIELA, persoand singurd

Nicolae Sdldgean, primarul oragului Bicaz, judegul Neam!;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocalia pentru suslinerea familiei

republicatS, precum gi cele ale HotS16rii de Guvern nr.38/201L pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificErile gi completbrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistrati la Primiria oragului Bicaz sub nr,3 din
14'01.201'6 gi actele doveditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la alocalia de
sustinerea familiei existente la dosar, precum gi ancheta socialS intocmitb in acest sens;

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art, 68 gi art. 1t-5 alin. (1) lit. a) din Legea
nr,2I5/2001 privind administratia publicE localS, republicatS, cu modificbrile gi completbrile
ulterioare, emite urmbtoarea :

DrsPozrTrE

Art.1, tncep6nd cu data de O1.O1.2016, se modificS dreptul la alocalie pentru
sustinerea familiei acordat doamnei LEONTE CARMEN*GABRIELA, posesoarea Codului
Numeric Personal 276O7L5270037, domiciliatS in oragul Bicaz, str, Marceni, nr. 32 judetul
Neamt.

Art. 2 Cuantumul alocatiei de sustinerea familiei este in prezent de 306 lei , urm6nd ca
acesta sE fie marit la suma de 32L lei.

Art' 3. Prezenta dispozilie poate fi contestatS 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, dispozi!ia poate fi
atacat5 la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004.

l\rt.5. Serviciul de Asistentd SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului clreptului, in termen cle 5
zile de la data emiterii.

Art.6,. Prin, $rij'a.,qecretarului oragului Bicaz, dispozilia se va cornunica persoanelor gi
a uto ritSli lo-r infei6sat6i i*,-

Jt.

,ti*1qfifr\ : Avizat pentru lesatitate,
Nicolae SRLFGE4Jry j,. ii sECRETAR,

Ioan SPIRIDON\ \ ,)t ;:'
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