
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$uL BrcAZ

PRIMAR

DrsPozrTrE

privin( modificarea dreptului la altocalia pentru susfinerea familiei acordat domnului Gribincea
G he org h e, r ep re z entantul famili ei

Nigolae Sildgean, primarul oriagului Bicaz,iudelul Neamf;

.{vflnd in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind aloca}ia pentru sus}inerea familiei
republic[td, precum gi cele ale HotdrArii de Guvern nr.3B/20t1 pentru aprobarea Nor;nelor metodologice
de aplicqre a acesteia cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

AnalizAnd cererea titularului inregistratd la Primdria oragului Bicaz sub nr. 1i din 24.04.20t9 Siactele d{veditoare cerute de lege pentru modificarea dreptului la aloca}ia de sus}inere a familiei existente
la dosar I precum gi ancheta sociali intocmitd in acest sens;

. . il temeiul prevederilor art. 63 alin. [1J lit. d), art. 68 gi art. 115 alin. [1) lit. a) din ,egea nr.ZIS/2001,
privind administralia publici local5, republicat5, cu modificdrile gi completdrill ulterioare, emite
urmdtoarea:

DISPOZITIE

, Af,1 incepAnd cu data de 01.05.2019, se modificd dreptul la alocafie pentru suslinerea familiei
acordat $omnului Gribincea Gheorgher, posesorul Codului Numeric Personal ffiSOZZiZT'J.'S44,domiciliat
in oragul Bicaz, str.lzvorul Muntelui, nr.1B7A, judelul Neam;

Aft. 2 Cuantumul alocaliei de suslinerea familiei este in prezent de L 50 lei , urm )nd ca acesta sd fiemdrit la suma de 225lei.
Apt. 3. Prezenta dispozifie poate fi contestati in termen de 30 de zile de la com unicare la

primarul oragului Bicaz, jud. Neamg.
Art.4. In cazul in care sunteli nemul;umit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi atacatl

la Tribulalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. iS+ 1 tOO+.
Apt.5.Direclia de Asistenld Socjald din subordinea Consiliului Local Bicaz,va drrce la indeplinire

prevederiile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 ltile de la data
emiterii.

Apt.6. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoan llor giautoritdlilor
interesate.
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