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JUDETUL NEAMT
oRA$r.IL BICAZ

PRIMAR

DISPOZITIE

privind suspendarea dreptului lq ajutor social Si cuantumul acestuia, acord,tt domnului
Moldovan Alin Florin reprezentsntul familiei

Nicolae Sdldgean, primarul oragului Bicaz,iude;ul Neam!;
AvAnd in vedere prevederile art.L6 gi art.6 alin(2) din Legea nr. 416/200.. privind venitul

minim garantat, precum gi cele ale HotdrArii de Guvern nr.5Q/201,1 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a acesteia cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;

AnalizAnd referatul de specialitate inregistrat sub nr. 13584/20.12.20L9, irrtocmit de cdtre
domnul Pdun Mihai Alfred, responsabilul cu efectuarea zilelor de muncd de cdtre berreficiarii de venit
minim garantat, prin care menlioneazS cd domnul Moldovan Alin Florin beneficiar de ajutor social ,
nu s-a prezentat la prestarera orelor de muncd unde a fost repartizat in baza tabelirlui beneficarilor
de ajutor social gi a Planului de Acliuni gi Lucrdri de Interes Local pentru luna decem lrie 2019.

inbaza art. 155 alin.1 lit. d),;i art.L96 alin.L lit. bJ din Codul Administrativ acJoptat prin Q.U.G.
nr.57 /201,9, se emite urmdtoarea :

DISPOZITIE

Art.1. incepAnd cu luna decembrie20Lg se suspendd dreptul la ajutor social, in cuantum de
712 lei, acordat domnului Moldovan Alin Florin, reprezentantul familiei, cu CNp : 1900206204499
domiciliat in oragul Bicaz, str. Pdltinig, bI.11, ap. 1,0, judegul Neam!.

Art.Z Motivul suspendirii dreptului la ajutor social : Beneficiarul de ajutor social domnului
Moldovan Alin Florin nu s-a prezentott la prestarera orelor de muncd unde a fost rcpartizat tn baza
tabelului beneficarilor de ajutor socicrl ;i a Planului de Acliuni ;i Lucrdri de Interes Local pe luna
decembrie 20L9.

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

Art'4. In cazul in care sunteli nemultrumit de modul in care a fost solufior atd contestafia,
dispozilia poate fi atacatd la Tribunalul Neamf, potrivit prevederilor Legil contenciosului
administrativ nr. 554 /2004.

Art'S' Direclia de Asisten!5 Sociald din subordinea Consiliului Local, va du:e la indeplinire
prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data
emiterii.

Art'6. Prin grija secretarului general al oraguluiBicaz, dispozilia se va comulrica autoritdlilor
interesate,
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