
 
 

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind modificarea dreptului de alocaţie de susţinere a familiei 
 numitei Nica Emilia 

 
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 
Având în vedere prevederile art. 33 raportat la art 27 alin. (3) și (6) din Legea nr. 277 din 

24.12.2010 privind acordarea alocaţiei de susţinere a familiei, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Analizând Tabelul primit de la A.J.P.I.S. Neamț care cuprinde elevii cu peste 20 absențe 
nemotivate, astfel cum a fost comunicat cu adresa nr. 403 din 20.01.2020, înregistrată la 
registratura Primăriei comunei Bicazu Ardelean sub nr. 367 din 22.01.2020; 

Văzând referatele întocmite de asistentul social, înregistrate sub nr. 373 din 22.01.2020 și 
Tabelul cu elevii cu peste 20 de absențe nemotivate în semestrul I al anului școlar 2019-2020, 
comunicat de către A.J.P.I.S. Neamț sub nr. 403 din 20.01.2020; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), precum și a art. 196 alin. 
(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 Începând cu data de 01.02.2020, se modifică dreptul de alocatie pentru 

susţinerea familiei numitei Nica Emilia din comuna Bicazu Ardelean, satul Bicazu Ardelean, 
județul Neamț, CNP 2830620271549, de la suma de 150 lei/lună la suma de 75 lei/lună, pentru 
un copil, motivat de faptul că fiul acesteia, minorul Barb Ionuț Alin, CNP -502121127154, a 
acumulat un număr de 37 absențe nemotivate pe semestrul I al anului școlar 2019-2020. 

Art. 2 Asistentul social  va comunica  prezenta dispoziţie reprezentantului familiei precum 
şi Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspectie Socială Neamţ, însoţită de cererea certificată de primar, 
pe bază de borderou.        

Art. 3 Plata alocației de susţinere a familiei se asigură de către Agenţia Judeţeană de Plăţi 
şi Inspecţie Socială Neamţ, în baza Deciziei directorului executiv,  pe baza de mandat poștal sau 
în cont curent personal, după caz. 

Art. 4 Prezenta dispozitie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art. 5 Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această 
dispoziție autorităților și persoanelor interesate. 

 
PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 
 

                                                                                    Avizat pentru legalitate, 
Nr. 15 din 28.01.2020                                                      Secretar General, Jolteag Gicuța 

 


