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DtsPoztTtE

privind incetarea dreptului la slocotie pentru sustinerea fomiliei gi recuperareo sumeiincosate
necuvenit cu titlul de olocatie pentru sustinerea fomitiei, acordat d-nei Cinstitu Litianq Elend

Nicolae SAUG fnru, primarul oragului Bicaz, judelul NeamU
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 277/2OIO privind alocatia pentru sustinerea familiei

republicata, cu modificirile gi completirile ulterioare, precum gi cele ale Hoti16rii de Guvern
nr'50/201I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 4t6/2oot
privind venitul minim garantat;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Direclia de Asisten!5 socialS din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatS c5 titulara dosarului de alocatie pentru sustinerea
familiei depigegte veniturile prev5zute de lege;

intemeiulprevederilorart.63alin.(1) lit.d),art.689iart, 115alin.(1) lit.a) dinLegea nr.2tS/2OeL
privind administra!ia publicd localS, republicat5, cu modificirile gi completbrile ulterioare, emite
urmdtoarea:

DtsPoztTtE

Art' f incepAnd cu data de 01.04.2019, inceteazS dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
5i recuperarea sumeiincasate necuvenit cu titlulde alocatie pentru sustierea familiei, acordat doamnei
cinstitu Liliana Elena, posesoarea codului Numeric Personal zgoLozgzTLs44,, domiciliati in oragul
Bicaz, str. P;ltinit, bl.15, sc.E, ap.Lg, judelul Neam!.

Art' 2. a.) Motivul incetirii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei : titulara cererii
depigegte veniturile previzute de lege

b.)Se vo foce recuperoreo sumeiincosate necuvenit cu titlul de alocotie pentru sustinereo
familiei, oferent lunei martie 20L9, motivat de foptut cd veniturile titularei depdpesc limito prevdzutd
de lege .

Art. 3. Prezenta dispozi{ie poate fi contestati in termen de 30 de zile de la
oragului Bicaz ,jud. Neam! .

comunicare la primarul

Art' 4' in cazulin care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi atacatd
la Tribunalul Neamf, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/20e4.

Art' 5'Direclia de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz , va duce la indeplinire
prevederile prezentei dispozifii 5i 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 autoritililor
interesate.

PRI Avizat pentru legalitate,
Nicolae
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