
 

 

 

 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind acordare drept 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; 

Luând în considerare cererea d-lui Dan Gheorghe-Lucian, înregistrată sub nr. 137 din 

13.10.2020 și referatul nr. 8424 din 23.10.2020, al consilierului de asistență social și stare civilă, 

Suciu Valentina, din cadrul Compartimentului de asistență social și stare civilă, prin care 

propune acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei d-lui Dan Gheorghe-Lucian; 

 

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 01.11.2020, se acordă dreptul de alocatie pentru susţinerea 

familiei d-lui Dan Gheorghe-Lucian, CNP-1810304385565, din comuna Bicazu Ardelean, satul 

Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, în suma de 164 lei/lună, pentru doi copii. 

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 comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această dispoziție 

autorităților și persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

               Avizat pentru legalitate, 

               Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 232 din 28.10.2020 
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