
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 

privind încetarea dreptului de alocaţie de susţinere a familiei 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 277 din 24.12.2010 privind acordarea alocaţiei de 

susţinere a familiei, cu modificările și completările ulterioare, art. V și Anexa nr. 4 – Lista 

bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social din H.G. nr. 57/2012 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

38/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând referatul întocmit de asistentul social, înregistrat sub nr. 6003 din 23.07.2020 și 

matricola autovehicolelor valabilă la data de 20.07.2020 pentru contribuabilul Suciu Ionel, 

eliberată de Compartimentul Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite impozite și taxe locale, 

care sustin incetarea dreptului de alocatie pentru susţinerea familiei d-lui Suciu Ionel, motivat de 

faptul că familia deține bunuri care o exclude de la dreptul de a beneficia de alocație pentru 

susținerea familiei; 

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 - Încetează dreptul de alocatie pentru susţinerea familiei d-lui Suciu Ionel, CNP 

1831203271540, începând cu data de 01.08.2020, motivat de faptul că familia deține bunuri care 

o exclude de la dreptul de a beneficia de alocație pentru susținerea familiei. 

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 - Prezenta dispozitie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art. 4 - Secretarul generala al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta 

această dispoziție autorităților și persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

                                                                                  Avizat pentru legalitate, 

Nr. 165 din 29.07.2020                                                      Secretar General, Jolteag Gicuța 
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