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PRIMAR

DrsPozrTrE

privind stabilirea dreptului Ia alocatie pentru suslinerea famitiei gi cuantumul acesteia, acordat
doamnei UNGUREANU CRISTINA, reprezentantul famitiei

Nicolae SSl6gean/ primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind arocalia
pentru sustinerea familiei republicatd, precum gi cele ale Hot516rii de Guvern nr.

3B|2OI1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificErile gi
completbrile ulterioare ;

Analiz6nd cererea titularului inregistrati la Primbria oragului Bicaz cu nr,5
26.02.2016 / precum gi celelalte clocumente justificative existente la dosar ;

Lu6nd in considerare ancheta socialS intocmitb in acest sens;
in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art, 68 gi art, 115 alin. (1)

nr. 275/200I privind administratia public5 localS, republicatS, cu rnodificirile
ulterioare, emite urm5toarea :

din

lit, a) din Legea
gi completiirile

DrsPozrTrE

Art.1. tncepAnd cu data de O1.02.2016 se stabilegte dreptul la alocalie pentru
sustinerea familiei, acordat doamnei UNGUREANU CRISTIN A, reprezentantul familiei,
posesoarea Codului Numeric Perrsonal 272042927002I, domiciliata in oragul Bicaz,
str. Dimitrie Leonida, b|.9, sc, A, et.1, ap.10, judelul Neam!.

Art.2. Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei este de 75 lei.
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestat5 in termen de 3O de zile de la comunicare

la primarul oragului Bicaz, jud. Neamt .

Art.4. In cazul in care sunteti nemullumit de solu!ionarea contestaliei, dispozilia poare
fi atacatb la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
5s4/2004.

Art.5. Serviciul de Asisten!5 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 va comunica persoanelor gi
a uto ritbti lor i ntere,.satg.,' .,,,,.
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Avizat pentru legalitate,
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