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DtsPoztTrE

privind incetoreo dreptului lo alocalie pentru suslinerea familiei acordot,
doomnei HINCU MARIA, reprezentantut familiei

Nicolae SALAG fnru, primarul oragului Bicaz, judelul Neaml;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr, 277/zOtO privind alocalia pentru sus{inerea familiei

republicatS, precum 5i cele ale Hotdrdrii de Guvern nr.3B/201,t pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de serviciul public de Asisten!5 Sociald din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiari a dreptului de alocalie
pentru sustinerea familiei nu mai indeplinegte condiliile prevdzute de lege pentru acordarea acestui
drept;

in temeiul prevederilor art,63 alin. (1) lit. d), art.68 gi art, 1l-5 alin. (i.) lit. a) din Legea nr.
2L5/200L privind administralia publicd localS, republicatd, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare,
emite urmdtoarea:

DtsPoztTlE

Art. f.incep6nd cu data de 01.03.2016, inceteazd dreptul la aloca!ie pentru sus!inerea familiei,
acordat doamnei HINCU MARIA, reprezentantul familiei, posesoarea Codului Numeric personal
27501292700L7, domiciliatd in ora5ul Bicaz, Str, Aleea Teilor,bl.22,sc. A, et.3, ap.30, jude!ul Neam!.

Art. 2' Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru sus{inerea familiei: solicitanta nu mar
indeplineste conditiile prevazute de lege.

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul oragului Bicaz ,jud. Neam{ .

Art.4. in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi
atacatd la Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 5s412004.

Art.5'Serviciul de Asistenld SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz,va duce la indeplinire
prevederile prezentei dispozilii 5i o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la dara
emiterii.

Art. 6. Prin grija secretarului oragului B. va comunica persoanelor 5i autorit;Iilor
i nteresate.

PRI Avizat pentru legalitate,
Nicolae
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