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Primarul comunei Bolbosi, judeţul Goij ,domnul Bilea Gheorghe 
Având în vedere:

- adresa Postului de Politie Bolbosi nr. 4809/19.11.2018,
-având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
-având în vedere prevederile art. 63, alin.l lit."e" din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 68 si art. 115 , alin. 1 , lit."a" din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E  :

Art.l. -  Se constituie Comisia locală de constatare a pagubelor produse 
culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot 
fi asimilate dezastrelor naturale ,inundaţii la nivelul comunei Bolbosi Judeţul 
Goij, în următoarea componenţă:

- Preşedinte -  Vilceanu Victor -  viceprimarul comuna Bolbosi , judeţul 
Goij;

- Membrii:
* - Maresi Ramona - consilierţagent agricol) în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Bolbosi, 
judeţul Goij;

" -Trasca Dumitru -  referent (agent agricol) în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bolbosi , 
judeţul Gorj,

* - Vilceanu Ion -  inspector in cadrul aparatul de specialitate 
al primarului comunei Bolbosi ,sef SVSU ,

Art.2. -  Se desemnează domnul Dumitru David Alexandru, reprezentant al 
Primăriei comunei Bolbosi, judeţul Goij, în Comisia mixtă de constatare a



pagubelor şi evaluare a pierderilor ca urmare a unor fenomene meteorologice 
nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, 
poleiul, inundaţiile , ploaia abundentă , seceta precum şi a celor produse de 
animalele sălbatice care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei 
agricole vegetale/animale deţinute, constituită prin Ordinul Instituţiei Prefectului 
judeţului Gorj.

Art.3. - Secretarul comunei Bolbosi, judeţul Goij, va comunica un 
exemplar din prezenta dispoziţie persoanelor menţionate la art. 1 , Direcţiei pentru 
Agricultură Goij, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Goij- Serviciul control 
legalitate acte şi contencios administrativ .

Data astazi 18.03.2019

Avizat pentru legalitate, 
Secretar comună, 

FOAMETE LUCRETIA ANCUTA



JUDEŢUL GORJ 
COMUNA BOLBOSI

PRIMAR

DISPOZIŢIE nr.b.ăi..(A...Cb 
privind stabiiirea corecta a saiariuiui doanmei consilier Maresi Ramona

Prim arui Comunei B o l b o s i , t B f / e n  GAeorgAe
Având in vedere:

- prevederile art. 61, alin, (1) , din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici , 
republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 101 alin (1) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul dispoziţiilor art. 68, alin (1) şi art. 115, alin. (1), lit. „a" din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUNE:
Art. 1 începând cu data de 01.03.2019 se stabileşte corect salariul doamnei Maresi Ramona , 

funcţionar public de execuţie, consilier, grad professiona! asistent, nivelul studiilor superior, gradaţia 
4, în cadrul Compartimentului Agricol ,in sensul ca pentru funcţia publică de execuţie menţionata 
mai sus va beneficia de un salariu brut de 3867 lei format din 3515 lei salariu de baza , sporul de 
condiţii vatamatoare 10% - 352 lei.

Art. 3 Compartimentele cu atribuţii -  resurse umane si contabilitate buget vor asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii si vor calcula si restitui angajatei diferenţa salariala 
rezultata din calculul greşit al salariului de la data de 01.01.2018.

Art. 4 . Prezenta dispoziţie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 ,cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. Prin grija secretarului Comunei Bolbosi dispoziţia va fi comunicată Instituie: 
prefectului -  judeţul Gorj , Compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului,persoanelor nominalizate si va fi adusa la cunoştinţa publica in condiţii legii.

PRIMAI 
BILEA GHEORGHE AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL COMUNEI 
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA



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

D!SPOZ!T!A NR.^C^ ^6 . O b
PR!V!ND !NCETAREA CONTRACTULU! !ND!V!DUAL DE MUNCA AL 

DOAMNE! PACELAN ANASTAStA

Prim aru! co m u n ei B o!bosi,dom nu! Bi!ea G heorghe 

Având in vedere:
-prevederi!e Legii 53/2003,Codu! Muncii,
-prevederite art. 39,a!in 4 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturi!or persoaneior cu handicap,
-certificat de deces -Purdescu Gabrie! -Danie!,

!n temeiu! art 68 din Legea 215 din 2001 privind administraţia pubiica !oca!a 
,repub!icata ,cu modificariie si comp!etari!e uiterioare

DiSPUNE

ART.l tncepand cu data de 18.03.2019 inceteaza contractu! individua! de 
munca a! doamnei Pace!an Anastasi domicitiata in comuna Botbosi ,satu! 
Ohaba-Jiu ,judetu! Gorj ,CNP 2470909180023.
ART.2 Motivu! incetarii contractuiui individua! de munca :
-asistatu! socia!,Purdescu Gabrie! Danie! a decedat,conform actu!ui de deces 
nr. 6 din data de 16.03.2019.
ART.3 Prevederi!e prezentei dispoziţii vor fi duse !a indep!inire de birou! 
financiar contabi! si de către Compartimentu! de resurse umane din cadru! 
instituţiei.

PR!MAR, AV!ZAT PENTRU LEGAUTATE ,
B!LEA GHEORGHE SECRETAR,

FOAMETE LUCRET!A ANCUTA



ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 

CO M UNA BOLBOSI
PRIMAR

DISPOZIŢIE n r.k U J.i P .ă  ^  ̂  ̂
privind promovarea în grad profesionai a doamnei MĂRGINEANU-DRĂGULESCU IONELA

Primarui Comunei Boibosi,^o/MMM/
Având in vedere:

- prevederiie art. 6 i, aiin, (1) , din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici , 
republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 101 alin (1) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- raportul de stagiu întocmit de doamna Mărgineanu-Drăgulescu Ionela, privind activităţile desfăşurate 
de aceasta pe parcursul perioadei de stagiu, înregistrat sub nr.l 11/11.01.2019;
- raportul de evaluare a perioadei de stagiu nr.6321/28.12.2018, întocmit de domnul Vîlceanu Victor, 
viceprimar al comunei Bolboşi;
- referatul nr. 390/29.01.2019, întocmit de doamna ERenie Tatiana-Titiana ;

în temeiul dispoziţiilor art. 68, alin (1) şi art.l 15, alin. (1), lit. „a" din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUNE:
Art. 1 începând cu data îndeplinirii condiţiilor de promovare, d-na Margineanu-Dragulescu 

Ionela, funcţionar public de execuţie, inspector, grad profesional debutant, nivelul studiilor superior, 
gradatial, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice si Integrare Europeană, promovează in funcţia 
publică de execuţie de inspector, grad profesional asistent, nivelul studiilor superior, gradatial.

Art. 2 Pentru funcţia publică de execuţie menţionata la art.l, salariul lunar brut al doamnei 
Mărgineanu-Drăgulescu Ionela, care va beneficia de un salariu brut de 3450 lei format din 3135 lei 
salariu de baza , sporul de condiţii vatamatoare 10% - 314 le i .

Art. 3 Compartimentele cu atribuţii -  resurse umane si contabilitate buget vor asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii si vor calcula diferenţa salariala a angajatei de la data 
indeplinirii condiţiilor de promovare,respectiv.01.11.2018 .

Art. 4 . Prezenta dispoziţie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 ,cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. Prin grija secretarului Comunei Bolbosi dispoziţia va fi comunicată Instituiei 
prefectului judeţul Goij , Compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului,persoanelor nominalizate si va fi adusa la cunoştinţa publica in condiţii legii.

PRIMAR,
LI 9&DRGHE Avizat pentru iegaiitate, 

Secretaru) comunei 
Foamete Lucretia Ancuta



JUDEŢUL GORJ
COMUNA BOLBOSI 

PRIMAR

DISPOZIŢIE nrAţJJl.<2h..ŢP ( ^
privind stabilirea corecta a saiariuiui doamnei consiiier Scurtu Ana Mihaeia

Primam! Comunei B o l b o s i , G A g o r g A g
Având in vedere:

- prevederite art. 61, alin, (1) , din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici , 
republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 101 alin (1) din H.G. nr.611/2008. pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
-referatul doamnei Effenie Tatiana Titiana înregistrata sub nr. 1155 din 14.03.2019,

h  temeiul dispoziţiilor art. 68, alin (1) şi art.l 15, alin. (1), lit. „a" din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUNE:
Art. 1 începând cu data de 01.03.2019 se stabileşte corect salariul doamnei Scurtu Ana 

Mihaeta , funcţionar public de execuţie, inspector , grad professional asistent, nivelul studiilor 
superior, gradaţia 2, în cadrul Compartimentului Financiar contabil,impozite si taxe locale, in sensul 
ca pentru funcţia publică de execuţie menţionata mai sus va beneficia de un salariu brut de 3853 lei 
format din 3211 lei salariu de baza , sporul de condiţii vatamatoare 10% - 321 ,spor de compiexitate 
-3211ei.
ART2 .începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se modifica dispoziţia nr. 6 din 17.01.2019 
modificandu-se art. 2 ,alin2,in sensul ca persoana delegata pe contabilitate buget pana la ocuparea 
postului prin concurs este doamna Scurtu Ana Mihaeia ,care va indeplini toate sarcinile si atribuţiile 
cerute de funcţia pe care este delegata.

Art. 3 Compartimentele cu atribuţii -  resurse umane si contabilitate buget vor asigura ducerea la 
rtdeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.

Art. 4 . Prezenta dispoziţie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004 ,cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. Prin grija secretarului Comunei Bolbosi dispoziţia va fi comunicai Instituiei 
prefectului -  judeţul Go:j , Compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului,persoanelor nominalizate si va fi adusa la cunoştinţa publica in condiţii legii.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL COMUNEI 

FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

dl

PRIMAR,
BILEA GE )RGHE



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI

DISPOZIŢIA NR.
pentru desemnarea responsabililor pentru protecţia datelor cu caracter personal 

la nivelul Primăriei comunei Bolbosi, judeţul Gorj

Primarul comunei Bolbosi Judeţul Goij,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere prevederile:

- Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si 
completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date 
si de abrogare a directivei 95/46/CE,

In temeiul dispoziţiilor art.68, art.115 alin.l lit.a din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

DISPUNE:

A rt.l.(l) începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se desemnează ca 
responsabili cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei 
comunei Bolbosi doamna Eftenie Tatiana Titiana , având funcţia de referent la 
Compartimentul de Stare civila,autoritate tutelara si resurse umane, domnul 
Vilceanu Ion,inspector la Compartimentul de asistenta sociala si doamna Maresi 
Ramona,consilier la Compartimentul Agricol ,care vor duce la îndeplinire 
obligaţiile stabilite în legislaţia aplicabilă protecţiei datelor personale.

(2) Fişa postului celor trei angajaţi nominalizaţi mai sus va fi suplimentată 
cu atribuţiile cuprinse în Regulamentul nr. 2016/679, astfel:

a) informarea şi consilierea conducerii instituţiei, precum şi a angajaţilor 
care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la obligaţiile 
care le revin in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 si a dispoziţiilor 
legislaţiei naţionale referitoare la protecţia datelor;

b) monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, 
a dispozitiilorlegislatieinationale referitoare la protecţia datelor si a 
politicilor/procedurilor interne ale instituţiei în ceea ce priveşte protecţia datelor 
cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de 
sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, 
precum si auditul aferent;



c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea 
impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în 
conformitate cu articolul 35 din Regulamentul nr. 2016/679.

d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere 

privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultare prealabilă menţionată 
la art.36 din Regulamentul 2016/679.

f) de a ţine seama în mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de 
prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

(2) In exercitarea atribuţiilor stabilite în Regulamentul nr. 2016/679, 
responsabilul cu protecţia datelor are obligaţia de a respecta secretul sau 
confidenţialitatea, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intem şi este 
responsabil direct în faţa Primarului comunei Bolbosi pentru realizarea acestor 
atribuţii.

Art.2- Dispoziţia se va comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, şi 
se va aduce la cunoştinţă publică prin afişaj şi publicare pe site-ul instituţiei.

PRIMAR ,
BILEA GHEORGţm

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

FOAMETE LUCRETIA ANCUTA



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

DtSPOZtTtA N R .44 D!N 2 2 .0 3 .2 0 1 9
PRiVtND CONVOCAREA SEDiNTE! ORDtNARE A CONS!L!ULU! LOCAL BOLBOS! PENTRU DATA

DE 2 8 .0 3 .2 0 1 9  ,ORA 1 4 ,0 0

Prim aru! c o m u n e i B o !b o si,d o m n u t Bitea G h eo rg h e
Având in vedere:
-prevederite art. 39,aţin 1 )si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia pubiica 
tocata,repubiicata,cu modificarite si comptetarite utterioare;

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

Articotut unic.Se convoacă Consiliu) Loca) Botbosi in şedinţa ordinara a Consitiutui Locat Botbosi 
din data de 28.03..2019,ora 14.,00 in sata de şedinţa a Consitiutui Locat Botbosi cu următoarea 
ordine de zi:

1 . p ro iec t  d e  h o ta ra re  privind a p ro b a rea  Ptanutui d e  o cu p a r e  a fu n ctiitor  p u b tice  2 0 1 9 ;
2 .  p ro iec t  d e  h o ta ra re  privind sc ă d e r e a  d in  e v id e n ta  an atitica  p e  p ia tito r  a u n e i p e r s o a n e  fiz ice  
d e c e d a te ;
3 .  p r o ie c t  d e  h o ta ra re  privind a p ro b a rea  P rogram uiu i d e  m asuri p en tru  g o sp o d ă r ir e a  si 
in fru m u se ta rea  c o m u n e i B otbosi 2 0 1 9 .
4 . d iv erse .

D/SPUNF

PRtMAR, AVtZAT PTR. LEGAUTATE, 
SECRETAR

FOAMETE LUCRETtA-ANCUTA


