
ROMANIA
JI.JDETUL NEAMT

ORA$UL BICAZ
PRIMAR

DISPOZITIE

privind tncetarea dreptului Ia alocafie pentru suslinerea familiei at'ordat,
d - n e i C er c el aru M ari ci ca, r ep r e z entantul famili ei

Nicolae SAfACnnru, primarul oragului Bicaz,jude;ul Neam!;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.277 /2010 privind alocafia pentru sus!inerea familiei

repuFlicat5, precum gi cele ale Hot5rArii de Guvern nr.3B/201.1 pentru aprobare;r Normelor
metodologice de aplicare a acestei;a cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;

LuAnd in considerare referatul de specialitate intocmit de Direclia de Asir ten!5 Sociald din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiard a drr ptului de alocafie
pentru susfinerea familiei nu maiindeplinegte conditiile prevdzute de lege pentru lcordarea acestui
drept, motivat de faptul cI veniturile famiiiei despdgesc cunatumul prevdzut de letr;e.

in temeiul prevederilor art. r53 alin. [1) lit. d), art.68 gi art. 115 alin. i1) lil. a) din Legea nr.
215 /2001' privind administrafia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, emite urmdtoarea:

DISPOZITIE

Art. f. incepAnd cu data de 0L.06.2019, inceteazd dreptul la
familiei, acordat doamnei Cercelaru Maricica, reprezentantul familiei,
Perscrnal 28L09t3271554, domiciliati in orasul Bicaz, str. Dimitrie

Art. rln

autor i

alocalie trrentru suslinerea
posesorul Codului Numeric
Leonida, Ll, LL, sc.A, ap.2,

judegul Neam!,
Art. 2. Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru susfinerea familiei: rcniturile familiei

depd;esc cuantumul prevdzut de Ie17e,

Art. 3. Prezenta dispozilie poate fi contestati in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul oragului Bicaz, jud. Neanrf ,

Art' 4, in cazul in care sunteli nemultrumit de solulionarea contestafiei, c ispozilia poate fi
atacatd la Tribunalul Neamf, potri'u'it prevederilor Legii contenciosului administral iv nr.55412004.

Art. 5, Direclia de AsisterLfi Social5 din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la
indeplinire prevederile prezentei d.ispozilii gi o va comunica titularuluidreptului, i.r termen de 5 zile
de la data emiterii,

secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi

Avizat per rtru legalitate,
pentru SECRETAR,

POP-RAZBUC A, lriana Marinela

^W
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