
ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI 
JUDEŢUL GORJ 
Nr.4?/.&DATA

C Ă T R E ,

INSTITUŢIA PREFECTULUI GORJ

Va inaintam dispoziţia nr 8-20 din data  08.02.2019 emisa de primarul com unei Bolbosi, domnul 

Bilea Gheorghe, in v ed erea  exercitării contractului legalităţii si CD-UL cu aceas ta  dispoziţie.

PRIMAR,

BILEA GHEORGHE

SECRETAR,

FOAMETE LUCRETIA-ANCUTA



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR . /  (3 /   ̂ ^   ̂ L ^ p /
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI GIOSUILIE

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea G heorghe 
Având in vedere  :
-prevederile  Legii 277/2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cererea  si declaraţia pe propria ră spundere  a solic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte ac te  jus tif ica tive ;
In tem eiul a r t  .68 din Legea nr.215 /2001  privind administraţia  publica locala , republicata ,cu modificările 
si com pletările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere  a familiei domnului Giosu llie 
domiciliat in com una Bolbosi,sat valea, judeţu l G o r j , CNP 1810718181930.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezente i dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULU! si de  do am n a  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

PRIMAR,
BILEA GHEORGHE

u
SECRETAR

FOAMETE LUCRETIAANCUTA
ASISTENTA SOCIALA, 

VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. -  ̂ ^
PRIVIND MODIFICAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI BRAIA DUMITRU

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea G heorghe 
Având in v e d e r e :
-prevederile  Legii 277/2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cererea  si declaraţia  pe propria ră spundere  a solic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte ac te  justif ica tive ;
In tem eiul a r t  .68 din Legea nr.215 /2001  privind administraţia  publica locala ,republicata ,cu modificările 
si com pletările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data  de 01.02. 2019 se modifica alocaţia de  sus ţinere  a familiei domnului Braia 
Dumitru, domiciliat in com una Bolbosi,sat Bălăceşti Ju d e ţu l  Gorj CNP 1871030180772 de la 107lei 
pen tru  1 copil la 164 lei pen tru  2 copii.
ART. 2 MOTIVUL modificării ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
- s-a modificat numărul de membrii din dosar.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de  doam na  Tinica Ioana ,care va comunica situaţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA NR . /  % /  ^  2 ^ / '

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI CIOCOIU DUMITRU ION

!

Primarul com unei B o lbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in vedere  :
-prevederile  Legii 277 /2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cererea  si declaraţia pe propria ră spundere  a so lic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte  justif ica tive ;
in tem eiul art .68 din Legea n r .215/2001  privind adm inistra ţia  publica locala .republicata ,cu modificările 
si completările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu da ta  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de  susţinere  a famiiiei domnului Ciocoiu 
Dumitru ton,domiciliat in com una Bolbosi,sat v a le a , ju d e tu lG o r j ,C N P  1801121181938 
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de  doam na  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

f \

PRIMAR, SECRETAR
BILEA GHEORGHE FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZITIANR. ^ / g ) / .  -
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI GIOSU ION

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in ved e re  :
-prevederile  Legii 277 /2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cere rea  si declaraţia  pe propria răspundere  a solic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de  membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte ac te  jus tif ica tive ;
In tem eiul art .68 din Legea nr.215 /2001  privind adm inistra ţia  publica locala .republicata ,cu modificările 
si completările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu da ta  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere  a familiei domnului Giosu Ion 
domiciliat in com una Bolbosi,sat Valea, judeţul G o r j , CNP 1770104180011.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de  d o am n a  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

€

PRIMAR,
BILEA GHEORGHE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. ^ 2 - -
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI BORCOS AUGUSTIN 
LAURENTU

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in ved e re  :
-prevederile  Legii 277/2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cere rea  si declaraţia  pe propria ră spundere  a solic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de  membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte ac te  jus tif ica tive ;
In tem eiul ar t  .68 din Legea nr .215/2001  privind administraţia  publica locala re p u b l ic a ta  ,cu modificările 
si com pletările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu da ta  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere  a familiei domnului Borcos 
Agustin-Laurentiu domiciliat in com una  Bolbosi,sat Valea, judeţu l G orj,C N P 1880530180778 
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care  va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de  doam na  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZITIANR.
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI GLAMAN GHEORGHE 
CLAUDIU

Primarul com unei B olbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e r e :
-prevederile  Legii 277 /2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cere rea  si declaraţia  pe propria ră sp u n d ere  a so lic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de  membrii Comisiei de  anche te  sociale din cadrul Primăriei B olbosi; 
-celelalte ac te  jus tif ica tive ;
In tem eiu l a r t  .68 din Legea nr.215 /2001  privind administraţia  publica locala rep u b l ic a ta  ,cu modificările 
si com pletările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de  susţinere  a familiei domnului Glaman 
G heorghe Claudiu,domiciliat in com una Bolbosi,sat Bălăceşti judeţul G orj,C N P 1820718180785.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de  do am n a  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



!
ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 2 ^ ^
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIE! DOMNULUI BRINZASORIN-NICUSOR

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in ved e re  :
-prevederile  Legii 277 /2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cererea  si declaraţia  pe propria ră sp u n d ere  a so lic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de membrii Comisiei de  an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte ac te  justif ica tive ;
In tem eiul a r t  .68 din Legea nr.215 /2001  privind adm inistra ţia  publica locala , republicata ,cu modificările 
si com pletările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu da ta  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere  a familiei domnului Brinza 
Sorin-Nicusor domiciliat in com una  Bolbosi,sat Ohaba-jiu, judeţul G o r j , CNP 1830209180766.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIE! DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULU! si de  d o am n a  Tinica Ioana ,care va com unica dispoziţia beneficiarului

a



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZITIANR. / B  /
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI NEGRILA CONSTANTIN- 
DANIEL

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in ved e re  :
-prevederile  Legii 277 /2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cere rea  si declaraţia  pe propria ră sp u n d ere  a solic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de  membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte  justif ica tive ;
In tem eiul art .68 din Legea nr.215 /2001  privind administraţia  publica locala rep u b l ic a ta  ,cu modificările 
si com pletările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu da ta  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere  a familiei domnului Negrila 
C onstan tin -D an ie l,domiciliat in com una  Bolbosi,sat Bolbosi, judeţul G o r j , CNP 1811223351571 
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRI! ALOCAŢIE! DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULU! si de  d o am n a  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

'&<'
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PRIMAR, SECRETAR
BILEA GHEORGHE FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA NR. / < Z  / < t 3 / . < P Z  ^

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI TRAN VASILE RADUCU

3 3

t '

Primarul com unei B olbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e r e :
-prevederile  Legii 277 /2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cere rea  si declaraţia  pe propria ră spundere  a so lic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de membrii Comisiei de  anch e te  sociale din cadrul Primăriei B olbosi; 
-celelalte ac te  jus tif ica tive ;
In tem eiul a r t  .68 din Legea nr.215 /2001  privind adm inistra ţia  publica locala , republicata ,cu modificările 
si com pletările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu da ta  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere  a familiei domnului TranVasile 
Raducu ,domiciliat in com una Bolbosi,sat Valea, judeţul G o r j , CNP 1850201180041.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de  do am n a  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

PRIMAR, SECRETAR ASISTENTA SOCIALA,
BILEAJ3HEORGHE FOAMETE LUCRETIAANCUTA VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSi
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. / / - / ( 3 / . P 2 - .
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI GLAMAN DORU-CLAUDIU

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e r e :
-prevederile  Legii 277/2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cererea  si declaraţia pe propria ră spundere  a solic itan tu lu i;
-anche ta  sociala efec tua ta  de membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte ac te  justif ica tive ;
In tem eiul a r t  .68 din Legea nr.215 /2001  privind administraţia  publica locala rep u b l ic a ta  ,cu modificările 
si completările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data  de 01.02. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere  a familiei domnului Glaman 
Doru Claudiu ,domiciliat in com una Bolbosi,sat Bălăceşti, judeţul G o r j , CNP 1840316181935.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULU! si de  doam na  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

3*.*)
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ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA / O  /  ( < 9 / '  C z L  . 2 ^ 9 /
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI BILEAGHEORGHE

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea G heorghe 
Având in ved e re  :
-prevederile  Legii 276 /2010  privind modificarea si com ple ta rea  Legii 416 /2001  privind venitul minim 
g a r a n t a t ;
-cere rea  si declaraţia  pe propria ră sp u n d e re  a solic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de  membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi;
-fisa de c a lcu l ;
-celelalte ac te  jus tif ica tive ;

In tem eiu l a r t  .68 din Legea nr.215 /2001  privind adm inistra ţia  publica locala , republicata ,cu modificările 
si completările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu da ta  de 01.02.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Bilea 
G heoeghe„dom iciliat  in com una Bolbosi,satul Bălăceşti, judeţul Gorj, CNP 1641229180018.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform  Legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse  la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in spec to r ,  
care  va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de  do am n a  Tinica loana-re feren t  ,care va comunica dispoziţia 
titularul



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA p f  /  c p /  - ^  ^
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI CIOCOIU DUMITRU- 
ION

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea Gheorghe
Având in v e d e r e : . j
-prevederile  Legii 276/2010  privind modificarea si com ple ta rea  Legii 4 1 6 /2001  privind venitul minim 
g a r a n t a t ;
-cererea  si declaraţia  pe propria ră spundere  a so lic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de membrii Comisiei de  an ch e te  sociale din cadrul Primăriei Bolbosi;
-fisa de ca lcu l ;
-celelalte ac te  justif ica tive ;

- - - .* 4

In tem eiul a r t  .68 din Legea n r .215/2001  privind administraţia  publica locala , republicata ,cu modificările 
si completările  ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu da ta  de 01.02.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Giocoiu Dumitru 
lon„domiciliat in com una Bolbosi,satul Valea, judeţul Gorj, CNP 1801121181938.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform  Legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse  la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in spec to r ,  
care  va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de  d o am n a  Tinica loana-re feren t  ,care va comunica dispoziţia 
titularul

A

PRIMAR, SECRETAR COMP.ASISTENTA SOCIALA
,BILEA GHEORGHE VOAMETE LUCRETIA ANCUTA VILCEANU ION
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ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BOLBOSI 
PRIMAR
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ROMÂNiA
19!H 01S  I SĂRSĂTORiM IMPMUNÂ

D<SPOZ<T<E nr .X..... /A L ^ ..

Priveşte: convocarea Consiliuiui iocai al Comunei Boibosi in şedinţa ordinara.

Primarul Comunei Boibosi Judeţul Goij, avand in vedere: -prevederile art. 39, alin. (2) si (3) din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. „a" din Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare,

D I S P U N E :
Art.l.- Consiliul local al Comunei Boibosi se convoacă in şedinţa ordinara , 30 ianuarie 2019, 
ora 14,00, in sala de şedinţe a Primăriei Comunei Boibosi, cu următoarea ordine de zi:

1) Proiect hotarare privind preiungirea vaiabiiităţii Pianului Urbanistic Generai 
(P.U.G.) ai Comunei Boibosi aprobat prin H.C.L. nr.24/12.08.1999 şi preiungit prin 
H.C.L. nr.37/30.12.2015 până ia intrarea în vigoare a nouiui Pian urbanistic generai, 
dar nu mai târziu de data 31.12.2023

2) Proiect hotarare privind aprobarea notei conceptuaie şi temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiţii" Reabilitare drum sătesc DS 679 ,sat Vaiea ,cătun Ursoita
,comuna Boibosi, judeţul Gorj "

3) Proiect hotarare privind aprobarea pianului de masuri privind colectarea seiectiva 
a deşeurilor reciciabile provenite de ia populaţie si agenţii economici în COMUNA 
BOLBOSI,JUDEŢUL GORJ

4) Proiect hotarare privind aprobarea pianuiui de acţiuni si iucrari de interes iocai 
pe anul 2019, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor sociai precum si persoaneie 

care urmeaza sa efectueze acţiuni si lucrări de interes iocai conform Legii 
nr.416/2001, cu modificările si compietariie uiterioare.

5) Diverse



Art. 2.- Prin grija Secretariatului prezenta dispoziţie va fi transmisa Instituţiei Prefectului 
judeţului Goij pentru verificarea legalităţii si vor fi duse la indeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii. ^

PRIMAR,
Bilea Gheorghe Avizat pentru legalitate:
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