
ROMANIA
JUDEŢUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR..^....DIN...% .Ş..?.^.^^ ?
PRIVIND COMPONENTA COMISIEI DE SELECŢIONARE A DOCUMENTELOR 
ARHIVISTICE

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere:
-prevederile Legii 358/2002 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 
16/1996,publicata in MO al României ,Partea I,nr. 476 din 3 iulie 2002,
-Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 39 /2006 pentru modificarea si completarea Legii 
Arhivelor Naţionale nr. 16 -1996 ,publicata in MO al României,partea I ,nr. 1016 din 21 
decembrie 2006,
-legea 138 /2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16 /1996 
,publicata in Monitorul Oficial al României partea I,nr.253 din 7 mai 2013,
-Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 modificata,

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

DISPUNE
ART.l Se stabileşte comisia de selecţionare a documentelor arhivistice in următoarea
componenta:
1. FOAMETE LUCRETIA -ANCUTA
2. BAZAVAN DORINA 
3.SCURTU ANA MIHAELA
4. DUMITRU DAVU) ALEXANDRU
5. T1N1CA IOANA

-PREŞEDINTE,
-SECRETAR,
-MEMBRU,

-MEMBRU,
-MEMBRU.

ART 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor 6  duse la îndeplinire de către primarul comunei 
Bolbosi si de către membrii comisiei.

AVIZAT PTR.LEGALITATE 
SECRETAR,

FOAMETE LUCRETIA ANCUTA



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

D!SPOZ!T!A NR. 6 ^  ^
PR!V!ND CONVOCAREA SED!NTE! ORD!NARE A CONStLtULU LOCAL BOLBOS! PENTRU DATA

DE 31.05 .2018 ,ORA 14,00

Primaru! comunei Bo!bosi,domnu! Biiea Gheorghe

Având in vedere:
-prevederite art. 39,a!in 1 )si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia pubiica 
tocata,repubiicata,cu modificarite si comptetarite utterioarej

tn temeiu) art. 68 ,atin 1 si 115,aţin 1 ,tit a din Legea 215/2001,privind administraţia pubtica 
tocata,repubiicata,cu modificarite si comptetarite utterioare

Articotut unic.Se convoacă Consitiut Locat Botbosi in şedinţa ordinara a Consitiutui Loca) Botbosi 
din data de 31.05.2018 ,ora 14,00 in saia de şedinţa a Consitiutui Locat Botbosi cu următoarea 
ordine de z i :
l.p ro iect de hotarare privind aprobarea indicatoriior tehnico economici ta obiectivut de 
investitie„Continuare iucrari execuţie pod beton peste parau) Jitt Batacesti,,;
2proiect de hotarare privind decontarea chettuietitor de transport pentru cadrete didactice de 
ta Scoata Gimnaziata „Nicotae Costescu,, Botbosi;
3.informare privind rezuttatut inventarierii patrimoniutui comunei Botbosi,prezentata de 
presedintete comisiei de inventariere;
4.inform are privind activitatea desfasurata de Com partim entă Agricot din cadru! 
instituţiei,informare prezentata de doamna Maresi Ramona.
5 .diverse.

D/SPUNf

AVtZAT PTR. LEGAUTATE, 
SECRETAR

FOAMETE LUCRETtA-ANCUTA



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE] BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR j  ^ 3 ^ ^  .
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DESUSTINEREATAMILIEI DOMNULUI IVASCU AUREL CRISTINEL

Primarul comunei Botbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completarite 
ulterioare;

' J -cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantutui;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Botbosi; 
-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 01.06 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Ivascu 
Aurel Cristinel,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bolbosi judeţul G orj, CNP 1850402180779.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use ia indeptinire 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) BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI LICARETE ALEXANDRU

Primarul comunei Bolbosi ,domnui Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garan tat;
-cererea si deciaratia pe propria răspundere a soiicitantului;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie 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

ART.l începând cu data de 01.06.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Licarete 
Alexandru,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Bolboasa Judeţul Gorj, CNP 1640909180021.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII :
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART. 3 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.

DISPUNE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

COMP.ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. Y  i-. f ^
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI CROITORU DUMITRU

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

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

ART.l începând cu data de 01.06.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Croitoru 
Dumitru,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Bolbosi,judeţul Gorj, CNP 1770422180032.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII :
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART. 3 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.

DISPUNE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

COMP.ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA N R . ^ 3
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI SIRBULEONTIN

-^Primarul comunei Bo lbos i ,domnul Bilea Gheorghe 
! svand in vedere :

-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 41 6 /2001 privind venitul minim 
g ar a n t a t ;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadru! Primăriei Bolbosi;
-fisa de ca lcul ;
-celelalte acte just i f icative;

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 .06 .2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Sirbu Leontin 
.bmiciliat in comuna Bo lbos i ,satul Bolboasa, judeţul Gorj, CNP 1690401180039 

ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII:
-Familia nu se mai incadreaza conf.tegii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către domnul Vilceanu ion -inspector,  
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica ioana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUJ A

COMP.ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA N R . . ^  .
PRIVIND ANGAJAREA DOAMNEI SOLEA ELENA CA ASISTENT PERSONAL PENTRU NUMITUL SOLEA DAVID

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe,in calitate de iniţiator

Având in vedere:-cererea doamnei Solea Elena,inregistrata sub nr. 2370 din 31.05.2018 ,prin care 
solicita angajarea ca asistent personal;-deciaratie;

-ancheta sociala;

-fisa de la Medicina muncii;

-certificat de cazier judiciar;

-certificat de incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap;
-hotararea nr. 399 din 03.05.2018;
-centru) de recuperare neuropsihomotorie,doctor Nicoiae Robanescu;
-Cl-Solea Eiena Larisa;
-CI-SOLEA PETRICA;
--certificat de căsătorie;
-certificat de naştere—Simescu Elena Larisa;
-certificat de naştere -Soiea David;
-diploma de bacalaureat;
-contract individual de munca;

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

DISPUNE
ART 1 începând cu data de 01.06.2018 se incadreaza doamna Solea Elena Larisa ,CNP 2900501162020 ca 
asistent personal al persoanei cu handicap grav,Solea David si va primi un salariu brut in cuantum de 
1970 lei;
ART 2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de biroul financiar contabil si de 
compartimentuLresurse umane.

AVIZAT PTR.LEGALITATE, 
SECRETAR,

FOAMETE LUCRETIAANCUTA


