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DISPOZITIE

privind incetarea dreptului Ia alocalie pentru susfinerea familiei acardal
d o amn ei Ch: ifo r Ani ; o er a, r ep r e z entantul famili e i

Nicolae SAfACEeru, primarul oragului Bicaz,judelul Neamf;
AvAnd in vedere prevederile l,egii nr.277 /2010 privind aloca]ia pentru sus]irrerea familiei

republicat5, precum gi cele ale HotdrArii de Guvern nr.3812011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;

LuAnd in considerare referattrl de specialitate intocmit de Direcfia de Asistr:n!d Sociald din
subordinea Consiliului Local Bicaz,prin care se constati cd familia beneficiarS a dreptuluide alocalie
pentru suslinerea familiei nu maiinrleplinegte condiliile previzute de lege pentru ar:ordarea acestui
drept, motivat de faptul cd veniturile familiei despSgesc cunatumul prevdzut de lege,

inbaza art, 155 alin.1 lit, d), gi art.196 alin.1 lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U,G.
nr.57 /20!9, se emite urmdtoarea :

DISPOZITIE

Art. 1, IncepAnd cu luna Octombrie 2019, inceteazi dreptul la alocalie pe ntru susfinerea
familiei, acordat doamnei Chifor Anrgoara reprezentantul familiei, niscuti la data de 16,09.1983,
domiciliatd in oragul Bicaz,judelul lrleamf,

Art' 2. Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru suslinerea familiei: vtniturile familiei
depd;esc cuantumul prevdzut de lege'.

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de lir comunicare la
primarul oragului Bicaz, jud, Neam!,

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

Art, 5, Direclia de Asistenlii Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dis;pozilii gi o va comunica titularului dreptului, in :ermen de 5 zile
de la data emitelii.

Art, 6. Prin grija secretarului general al oragulu iBicaz, dispozifia se va comur ica persoanelor
gi autoritifilor interesate.
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