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PR)MAR)A COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PR!MAR

/
/

D!SPOZ)T!A NR. I O . O'h . ^ 3 )  g ,
PR!V!ND CONVOCAREA SEDiNTE) EXRTAORDiNARE A CONS)UULU! LOCAL BOLBOS! PENTRU

DATA DE 09.03.2018 ,ORA 12,00

Primarui comunei Boibosi,domnui Biiea Gheorghe

Având in vedere :
-prevederite art. 3 9 ,aţin 1 )si 3) din Legea nr. 2 1 5 /2 0 0 1  privind adm inistraţia pubiica 
iocaia ,repubiicata ,cu  m odificariie si com pietariie  u iterioare;

in tem eiu ! art. 68  ,a!in 1 si 115,aiin  1 ,!it a din Legea 2 1 5 /2 0 0 1 ,privind adm inistraţia pubiica 

iocaia ,repubiicata ,cu  m odificariie si com pietariie  u iterioare

D/SPUNF
Articoiui unic.Se con voacă Consiiiui Locai Boibosi in şed in ţa  extraord in ara a Consiiiuiui Loca) 
Boibosi din d ata  de 0 9 .0 3 ..2 0 1 8 ,ora 12 ,00  in sa ia  de  şed in ţa  a Consiiiuiui Loca) Boibosi cu 
u rm ăto area  ord ine de z i :

1. proiect de hotarare privind reactuaiizarea indicatpriior tehnicp-econpmici ia obiectivui de 
investiţie" Extindere,modernizare si dotare Scoaia Gimnaziaia"Nicoiae Costescu",com una 
Boibosi,judetui Gorj;
2 . proiect de hotarare privind reactuaiizarea indicatoriior tehnico-economici ia obiectivui de 
investiţie" Extindere,modernizare si dotare Scoaia Gimnaziaia nr 1 Vaiea " , comuna 
Boibosi,judetui Gorj;



ROMANiA
PRiMARiA COMUNE! BOLBOS! 
JUDEŢUL GORJ
NRSi.R...DATA.f.L^.%.;.^

CĂTRE,
!NST!TUT!A PREFECTULU! GORJ

Va inaintam dispozitiiie em ise de primaru! comunei Bo!bosi,domnu! Biiea Gheorghe de ia 
nr..<&A .̂.....ia n r .ix 4 ...... 2018 ,in vederea exercitării controiuiui iegaiitatii.
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ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRiMAR

DISPOZ!T!A NR ^ . . / . . . P . ^ P  ^
PRiVtND MODIFICAREA AJUTORULUI SOCIAL AL DOMNULUI VASILE TUDOR

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :

-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte justificative;
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.03. 2018 se modifica cuantumul ajutorul social al domnului Vasile 
Tudor,domiciliata in comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul Gorj CNP 1640112180019 si va primi un ajutor 
social in cuantum de 255 lei;
ART. 2 MOTIVUL MODIFICĂRII CUANTUMUL AJUTORULUI SOCIAL:
-s a modificat numărul de membrii
AKT.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vitceanu Ion -inspector 
,ca're va inainta situaţia AJP!S-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



PR'iMARiA COMUNE! BOLBOSi
JUDEŢUL GORJ
PRiMAR

! D!SPOZ!T!A NR.
PRIViND ACORDAREA DREPTULUI DE AJUTOR SOCiAL DOMNULU!BR!NZA NiCUSOR-COSTEL

Primaru! comunei Boibosi ,domnui Bi!ea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederiie Legii 276/2010 privind modificarea si compietarea Legii 416/2001 privind venitui minim 
garantat;
-cererea si deciaratia pe propria răspundere a soiicitantuiui;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie din cadrui Primăriei Boibosi; 
-ceieiaite acte justificative;
intem eiu! art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia pubiica iocala republicata ,cu modificariie 
si compietariie uiterioare 
-CUG 93/2016

DiSPUNE

ART.l incepand cu data de 01.03. 2018 se acorda ajutor sociai domnuiui Brinza NicusorCoste!,domici!iat 
in comuna Boibosi,sat Ohaba-jiu JudetuiG orj CNP 1730902180029, in cuantum de 442lei 
ART.2. Prevederiie prezentei dispoziţii vor fi d use ia indepiinire de către domnui Vilceanu Ion -inspector 

"  care va inainta situaţia AJPiS-ULUi si de doamna Tinica ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiaruiui.



ROMAN IA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA N R .^ 2 ...  din .
PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOR SOCIAL DOAMNEI EFTENIE ECATERINA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 

"  garan tat;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi;
-fisa de calcul;
-celelalte acte justificative;

In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

AF^T.l începând cu data de 01.03.2018 se acorda ajutor social doamnei Eftenie Ecaterina, domiciliat in 
comuna Bolbosi,satul Miclosu, judeţul Gorj ,CNP 2780406180016 in cuantum de 255 lei lunar;
ART. 2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



PRIMĂRIA COMUNE) BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DiSPOZtTtA NR. A ^ . . . . / P $ .^ 3 . 2 0 1 8
PRtVtND ACORDAREA DREPTULU) DE AJUTOR SOCIAL DOMNULU) OLARU ADRtAN

Primaru) comunei Boibosi ,domnul Bi)ea Gheorghe 
Având in v e d ere :
-prevederiie Legii 276/2010 privind modificarea si compietarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat;
-cererea si deciaratia pe propria răspundere a soiicitantuiui;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie din cadrul Primăriei Boibosi; 
-celelalte acte justificative;
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala ,republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare 
-OUG 93/2016

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.03. 2018 se acorda ajutor social domnului Olaru Adrian,domiciliat in 
comuna Boibosi,sat Bălăceşti,judeţul Gorj CNP 1690508180015, in cuantum de 255!ei 
ART.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

D!SPOZIT!A NR. ^ 7 ^ /
PR!V!ND !NCETAREA DOSARULUtDE AJUTOR SOCIAL AL DOMNULUI PLENICEANU !ON

Primaru! comunei Bolbosi ,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si comptetarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garan tat;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi;
-fisa de calcul;
-celelalte acte justificative;

In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.03.2018 inceteaza ajutorul social domnului Pleniceanu Ion,domiciliat in 
comuna Bolbosi,satul Bolboasa,judeţul Gorj, CNP 1850831180785.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeptinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.

COMP.ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANtA
PRiMARiA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRtMAR

D!SPOZ!T!ANR. E L g t  din
PRiViND ACORDAREA ALOCATiEi PENTRU SUSŢINEREA FAMiLiE) DOAMNEI EFTENIE ECATERINA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 276/2010 privind aiocatia pentru susţinerea famiiiei cu modificariie si compietariie 
uiterioare;
-cererea si deciaratia pe propria răspundere a soiicitantuiui;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie din cadrui Primăriei Boibosi ;- 
-ceieiaite acte justificative;
in temeiui art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica tocala,republicata ,cu modificările 
si compietariie uiterioare 
-OUG 93/2016

DiSPUNE

A rt.l. incepand cu data de 01.03 2018. se acorda aiocatie pentru susţinerea famiiiei doamnei Eftenie 
Ecaterina,domiciiiat in comuna Boibosi,sat Miciosu,judetui Gorj, CNP2780406180016, in cuantum de 
107iei pentru un copii(famiiie monoparentaia).
Art.2.Prevederiie prezentei dispoziţii vor fi d use ia indepiinire de către domnui Viiceanu ion -  
inspector,care va inainta situaţia AJPiS-ULUi si de doamna Tinica ioana ,care va comunica dispoziţia 
beneficiaruiui.



ROMAN) A
PRiMARiA COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

D)SPOZ)T)ANR. ^ 3 ^ -  d i n p 5 1 ^ 3 ,
PRiVIND ACORDAREA ALOCAŢIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI DOAMNEI STRINU CARMEN MARIANA

Primaru) comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 276/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si compietarile 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a soiicitantului;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi 
-celelalte acte justificative;
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ,cu modificările 
si compietarile ulterioare 
-OUG 93/2016

DISPUNE

Art.l. începând cu data de 01.03 2018. se acorda alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Strinu 
Carmen Mariana,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba-jiu Judeţul Gorj, CNP2840203180761, in 
cuantum de 214lei pentru doi copii(familie monoparentala).
Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -  
inspector,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia 
beneficiaruiui.



ROMANiA
PRiMARiA COMUNEi BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRtMAR

DISPOZiTiANR.â^../ -
PRiVtND ACORDAREA ALOCATiEi DESUSTtNEREA FAMiLIEI DOMNULUi SOLEA PETRICA

Primarui comunei Bolbosi ,domnui Biiea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederiie Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificariie si completările 
uiterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a.-soiicitantuiui;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie din cadrul Primăriei Boibosi; 
-ceieiaite acte justificative;
In temeiui art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala ,repubiicata ,cu modificările 
si completariie uiterioare

DISPUNE

A R T .lin cepan dcu datade  01.04.2018 se acorda alocaţia de susţinere a familiei domnului 
Soiea Petrica,domiciliat in comuna BOLBOSi,sat Ohaba-Jiujudetul Gorj ,CNP1850801181932. si va 
primi 164LEipentru 2copii.
ART.2 Prevederiie prezentei dispoziţii vor fi d use la indepiinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPiS-ULUi si de doamna Tinica ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PR!MAR

D)SPOZ!T!A NR . V /  P  y ,  <0 ^ ^  .
PR!V!ND ÎNCETAREA ALOCATtE) DE SUSŢINERE A FAMtUE! DOMNULU)J!ANUEMANO!L

Primaru) comunei Bolbosi ,domnu! Biiea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si deciaratia pe propria răspundere a soiicitantuiui;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte justificative;
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia pubiica iocaia,republicata ,cu modificările 
si Completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.03 2018 inceteaza aiocatia de susţinere a familiei donmuluiJanu 
Emanoit .domiciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba-jiu Judeţul G orj, CNP 1740625180017 
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeptinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRiMARiA COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRiMAR

; DISPOZIŢIA NR . 3 ^  /  p  <o 3 ,  / g  -
PRiVtND tNCETAREA ALOCATtE! DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI CERNAIANU CILINCA tACOB 
COSMtN

Primaru! comunei Bolbosi ,domnui Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederiie Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea famiiiei cu modificările si completările 
uiterioare;
-cererea si deciaratia pe propria răspundere a solicitantuiui;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie din cadru] Primăriei Boibosi; 
-celelalte acte justificative;
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica iocaia , republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

; DISPUNE

ART.l tncepand cu data de 01.03 2018 inceteaza aiocatia de susţinere a famiiiei donmuiui Cernaianu 
Ciiinca iacob Cosmin,.domiciliat in comuna Boibosi,sat Ohaba-jiu ,judetui G orj, CNP 1820520180079. 
ART.2 MOTiVUL ÎNCETĂRI! ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use ia indeplinire de către domnul Viiceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUi si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE) BOLBOSi
JUDEŢUL GORJ
PR)MAR

D)SPOZ)T!A NR..^..$../ P î?  . C  ,
PR!V!ND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DESUSTtNEREA FAM)L)EI DOMNULU) SANDU CORNEL

Primaru) comunei Boibosi ,domnu! Bi!ea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederiie Legii 277/2010 privind aiocatia pentru susţinerea famiiiei cu modificările si completările 
uiterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Boibosi; 
-celelalte acte justificative;
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,republicata ,cu modificările 
si completariie uiterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.03. 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Sandu 
Cornel,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul G orj, CNP 1790923180013.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIE) DE SUSŢINERE:
-Famiiia nu se mai incadreaza conf.legii.
ARt.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indepiinire de către domnul Vilceanu ton -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRiMARIA COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRtViND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI DASCALU ŞTEFAN MIHAITA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 277/2010 privind aiocatia pentru susţinerea familiei cu modificările si compietarile 
uiterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a soiicitantului;
-arjcheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie din cadrul Primăriei Boibosi; 
-ceielaite acte justificative;
In temeiui art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala^republicata ,cu modificariie 
si compietarile ulterioare

A R Ţ .lin cepan dcu datade  01.03 2018 inceteaza aiocatia de susţinere a famiiieidonmuluiDascalu 
Ştefan Mihaita .domiciiiat in comuna Boibosi,sat BOLBOSi ,judetui G orj, CNP 1930421180769.
ART.2 MOTiVUL INCETARIi ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Fajniiia nu se mai incadreaza conf.legii.
ARt-3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnui Viiceanu Ion -inspector 
,caţe va inainta situaţia AJPIS-ULUi si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

DISPUNE



ROMANtA
PRiMARiA COMUNE) BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

D[SPOZ)T[A NR .$ .^ ...^ 4 ^  ^ 3 . .
privind modificarea aiocatiei pentru susţinerea familiei d-lui Marcu Ciaudiu -Dumitru

Primarui comunei Boibosi ,domnui Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederiie Legii 277/2010 cu modificariie si compietariie uiterioare;
-cererea si deciaratia pe propria răspundere a soiicitantuiui;
-aricheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie din cadrui Primăriei Boibosi; 
-ceielalte acte justificative;

in temeiui art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia pubiica iocaia ,repubiicata ,cu modificariie 
si compietariie uiterioare

DISPUNE

ART.l incepand cu data de 01.02.2018 se modifica cuantumu) aiocatiei pentru susţinerea famiiiei d-iui 
Marcu Ciaudiu-Dumitru, domiciiiat in comuna Boibosi ,satui Vaiea, judeţul Gorj, CNP 1740320182809, 
de la 150 iei pentru doi copii ia 75iei pentru un copil.

ART.2 Motivul modificării cuantumuiui aiocatiei pentru susţinerea familiei:
-copilul Marcu Valentin Constantin,a avut peste 20 absente in semestrul i al anuiui scoiar 2017-2018. 
ART. 3 Prevederiie prezentei dispoziţii vor fi duse ia indepiinire de către domnu) Viiceanu ion -inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUi si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
tituiaruiui.



ROMANtA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRiMAR

DISPOZIŢIA N R . . . ^ . ! ^ / ^ 3  - .
PRIVIND MODIFICAREA ALOCAT)E! DESUSTtNEREA FAM)L!EI DOMNULUI CIMPOERU EMIL

Primarui comunei Botbosi ,domnu) Bitea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederiie Legii 277/2010 privind aiocatia pentru susţinerea famiiiei cu modificariie si comp!etari!e 
ulterioare;
-cererea si dedaratia pe propria răspundere a soiicitantutui;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-ceieiaite acte justificative 
-prevederiie Legii342/2015.
in temeiui art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia pubiica iocala , republicata ,cu modificările 
si compietariie utterioare

DiSPUNE

ART.l tncepand cu data de 01.03. 2018 se modifica aiocatia de susţinere a familiei domnuiui Cimpoeru 
Emii,domiciiiata in comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul Gorj CNP1840102181931.
D eial64 iei pentru 2Copii ia 225iei pentru 3copii.
ART.2 MOTiVUL MODiFiCARii ALOCAŢIE! DE SUSŢINERE:
s-a modicat venitul,fiind mai mare 
ART.3 Prevederiie prezentei dispoz 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI

de 200iei si membrii din dosar.
iţii vor fi d use ia indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
si de doam na Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiaruiui

PRiMAR.
BliEÂGHiEOR.G'HE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASiSTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMAN IA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA N R ..3 .5 ^ /< 3 5 * .  0  3 ,  2 ^ / ^  ,
PRIVIND MODIFICAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI BRINZA SORIN NICUSOR

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte justificative 
-prevederile Legii342/2015.
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.03. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnului Brinza 
Sorin Nicusor,domiciliata in comuna Bolbosi,sat Ohaba-jui,judeţul Gorj CNP1830209180766.
D elal64 lei pentru 2Copii la 150lei pentru 2copii.
ART.2 MOTIVUL MODIFICĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE: 
s-a modicat venitul,fiind mai mare de 20 0 le i.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la îndeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,câre va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION

OL
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DISPOZIŢIA NR. 5  W P c f ,  0  2 - t p / Y  
PRIVIND !NCETAREA ALOCAT!EI DE SUSŢINERE A FAMtUE! DOMNULUtOLTEANU MAR!N

Primarul comunei Botbosi ,domnu! Bitea Gheorghe 
Având in v e d ere :
-prevederite Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea famitiei cu modificarite si compietariie 
ulterioare;
-cdrerea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte justificative;
!n temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DiSPUNE

ART.l tncepand cu data de 01.03 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei donmului Olteanu 
Marin .domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti judeţul G orj, CNP 1730710180021.
ART.2 MOTIVUL !NCETARH ALOCATtE! DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vilceanu !on -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

1 D IS P O Z m A N R .§ ..Î./ ..R ^ .P 3 .  .
PRIVIND MODIFICAREA AJUTORULUI SOCIAL AL DOMNULUI OLTEANU MARIN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :

-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte justificative;
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.03. 2018 se modifica cuantumul ajutorul social al domnului OLTEANU 
MARIN,domiciliata in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti,judeţul Gorj CNP 1730710180021 si va primi un 
ajutor social in cuantum de 142 lei;
ART. 2 MOTIVUL MODIFICĂRII CUANTUMUL AJUTORULUI SOCIAL:
-s-a modificat numărul de membrii
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION


