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JUDETUL NEAMT

oRA$UL BTCAZ

PRIMAR

DrsPoztTtE

privind modificarea dreptului la ajutor social gi cuantumul acestuia acordot
domnului Bilanciuc Mircea lonel reprezentantul fomiliei,

Nicolae Sdligean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 416/2OOt privind venitul minim garantat, cu

modificdrile gi completdrile aduse prin Legea nr.276/2010, precum gi Hotd16rea de Guvern
nr.5O/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistratd la Primdria oragului Bicaz cu nr.3 din
10.01.2019 privind modificarea dreptului la ajutor social.

Ludnd in considerare ancheta socialS intocmitd in acest sens ;

in temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art.68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
nr.2L5/2001 privind administralia publicd localS, republicatd, cu rnodificdrile gi completdrile
ulterioare, emite urmdtoarea:

DISPOZITIE

Art. f.incep6nd cu data de 01.02.20Lg,se modificd dreptul la ajutorsocial gi

cuantumul acestuia, acordat domnului Bilanciuc Mircea lonel, posesorul Codului Numeric
Persrrnal CNP: 17101.I727001t, domiciliat in oragul Bicaz, str.PSltinig, bl.G11, ap.93,jude!ul
Nearn!.

Art.2 Cuantumul ajutorului social este in prezent de442lei, urm6nd ca acesta sd fie
diminuat la suma de 357 lei.

Titularul dosarului are de efectuat un numdr de 29 ore lunan.
Art.3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare

la primarul ora5ului Bicaz , jud. Neam! ;

Art.4. in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia
poate fi atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004.

Art.S. Direclia de Asisten!5
indeplinire prevederile prezentei
de 5 zile de la data emiterii.

Art.6. Prin grija secretarul
autoritS!ilor in[eres

PRIMA
Nicolae

Dispozitia nr. ll \

Red" l.S/procesat l.S.

Ex.2l Ds. lAls

SocialS din subordinea Consiliullui Local Bicaz, va duce la

dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen

z, dispozilia se va comunica persoanelor gi

SECRETAR,

Avizat pentru legalitate
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