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ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. ^^3  j o L  C S
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIE) DOAMNULUILICARETEVIRGIL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-prevederiie 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;
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 01.04. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Licarete 
Virgil domiciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba-jiu, judeţul G orj , CNP 1800102181939.
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 domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica toana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR .
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOAMNULUIBAZAVAN EMANOIL 
COSMIN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e r e :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a soiicitantuiui;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrui Primăriei Bolbosi; 
-ceielalte 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 01.04. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Bazavan 
Emanoil domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti, judeţul G orj, CNP 1810414180769.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRI! ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederite prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnui Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

DISPUNE

PRIMAR,
BILEA GHEORGHE

L SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION

* /



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR /C<L 0^7 *3
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOAMNULUICIMPOERUEMIL

Primarul comunei Boibosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-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 Boibosi; 
-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 01.04. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Cimpoeru 
Emil domiciliat in comuna Boibosi,sat valea, judeţul G orj , CNP 1840102181931.
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 domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULU) si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE) BOLBOSt
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA / C Z .  1 ( 2 /^
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI CIMPOERU EMIL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e r e :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
g a ra n ta t ;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi;
-fisa de calcul;
-celeialte 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 01.04.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Cimpoeru 
Emit,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Valea, judeţul Gorj, CNP 1840102181931.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform 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 
titularul



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI BRAIA MARIN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
g a ra n ta t ;
-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

ART.l începând cu data de 01.04.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Braia 
Marin,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Bolboasa, judeţul Gorj, CNP 1660816180038.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform 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 
titularul

DISPUNE


