
ROMANIA :

JUDETUL NEAMT
oRA9UL BICAZ

PRIMAR

DrsPozrTrE

privind modificarea dreptului Ia alocafie pentru' susginerea familiei acordat
doamnei CURECHERIU FLOAREA, reprezentantul familiei

I

Nicolae Siligean, primarul oragului Bicaz, judegul NeamU
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277/20L0 privind alocalia pentru suslinerea

familiei republicatd, precum gi cele ale HotE16rii de Guvern nr.38/20L1 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a acesteia cu modific5rile gi completbrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistrat6 la Prim6ria oragului Bicaz sub nr. 83/
18.O2.2019 9i actele doveditoare cerute de lege pentru;modificarea dreptului la alocalia
de sustinerea familiei existente la dosar , precum gi ancheta socialS intocmitE in acest
sens;^

In temeiul prevederilorart. 63 alin. (1) lit. d), art. 68,gi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
nr.275/2001 privind administratia publicd localS, republicatS, cu modific6rile gi complet5rile
ulterioare, emite urmEtoarea :

DrsPozrTrE

Art.1, incep6nd cu data de O1.03.2019 se modifici dreptul la alocalie pentru
sustinerea familiei acordat doamnei Curecheriu Floarea, :reprezentantul familiei, posesorul
Codului Numeric Personal 2660527270018, domicilieit5 in oragul Bicaz, str.Barajului,
bl'{}1,sc.D,aP'I7,oras,Bicaz,judetulNeamt'

Art. 2. Cuantumul alocaliei de suslinere a familiei este in prezent de 150 lei ,
urm6nd ca acesta sd fie diminuat la suma de 75 lei,

Art. 3, Prezenta dispozilie poate fi contestatd in teimen de 30 de zile de la
comunicare la primarul oragului Bicaz , jud. Neamt . ;

Art.4. In cazul in care sunteti nemultumit de soluli,onarea contestaliei, dispozilia
poate fi atacat5 la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor,Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004.

Art.5' Direcfia 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, dispozitia se va comunica persoanelor gi
autoritdti lor i nteresate.

Nicolae
Avizat pentru legalitate,

SEcRETAR,

Dispozilia nr. bO ain
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