
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BICAZ
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea sumelor plEtite necuvenit cu titlu de aloca{ie pentru sus{inerea familiei acordat

doamnei Silimon Mariana

Nicolae SAt ACEAN, primarul oraqului Bicaz, jude{ul Neam{;
AvAnd in vedere prevederile:
, art.28 alin. (1) lit.g qi art.3l alin (1) din Legea nr.2lll20I0 privind aiocafia pentru suslinerea

familiei, republicatd cu modific[riler gi completdrile ulterioare,;
. Hotdrdrii de Guvern nr. 3812011 pentru aprobarea Normelor metodologLce de aplicare a

prevederilor Legii nr. 21712010 privind aloca[ta pentru suslinerea familiei;
Ydzdnd adresa primitd de Agen{ia .IudeJeand pentru Pldli qi Inspeclie Soci;r16 Neam}, cu nr.

13309112.07.2079, inregistratd la lPrimdria oraE Bicaz sub nr. 7426115.07.2019, prin care suntern
informaJi cd in urma controlului Curlii de Conturi , au fost stabilite suspiciuni pe venituri anuale din
jocuri de noroc , premii , dividende r;i depozite bancare, pentru beneficiarii de VMG gi ASF;

Analizdnd referatul m.l690121\.07 .201,9 intocmit de persoana cu atribulii privind asistenla sociald
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Inbaza art. 155 alin.1 lit. d), Ei art.196 alin.1 lit. b) din Codul Administrativ acoptat prin O.U.G.
nr,5712019, se emite urmdtoarea:

DISPOZITIE
Art. 1. Se dispune recuperarea sumei in cuantum de 225 lei, incasate necuvenit cu titlu de

alocalie pentru suslinerea familiei, doamnei Silimon Mariana, ndscutd ia dala de 19.01.1979,
domiciliatd ?n oraEul Brcaz,jud. Neam!, pentru luna martie 20f1.

Art, 2, Motivul pentru care se va proceda la recuperarea sumei incasate ne< uvenit s-a datorat
faptului c[ familia acesteia, a oblinut venituri din jocuri de noroc .

Art. 3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul oraqului Btcaz, jud, Neam! ;

Art.4,In cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozifia poate li atacatd
la Tribunalul Neam{, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 55412004.

Art. 5. Direclia de Asisten{d Sociald din subordinea Consiliului Local I;icaz, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozilii qi o va comunica titularului dreptului, in tr:rmen de 5 zile de
la data erniterii.

Art. 6. Prin tarului oraqului Btcaz, dispozilia se va comunir:a persoanelor gi

autorit6lilor interesa
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