PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
Localitatea Bolbosi, str. Principala, nr.49
e-mail: prim ăria bolbosi@vahoo.com. tel/fax: 0253287505 / 0253287755

DISPOZIŢIA NR......
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Privind delimitarea secţiilor de votare pentru alegerile m embrilor din România în
Parlam entul European din data de 26 mai 2019

Prim arul comunei Bolbosi, domnul Bilea Gheorghe
Având in vedere:
-O rdonanţa de urgenţă nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlam entul European din anul 2019,
- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlam entul European din
anul 2019
- Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, republicată, cu modificările şi completările
In temeiul art. 68, alin. 1 si 115, alin. 1, lit a din Legea 215/2001, privind administraţia
publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

DISPUNE
A rt.l Se delimitează secţiile de votare de pe raza comunei Bolbosi,pentru alegerile
membrilor din România în Parlam entul European din data de 26 mai 2019,conform anexei
,parte integranta din prezenta dispoziţie.

Art.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către persoanele
nominalizate mai sus, ira dispoziţia va fi comunicata, prin grija secretarului unitatii, Instituţiei
Prefectului si tutu ro r persoanelor interesate.

Anexă dispoziţie primar
Alegeri pentru Parlamentul European 2019
Delimitările secţiilor de votare din BOLBOŞ1
Nr. sv* Sediul sv
Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră **/număr administrativ/bloc/descriere
157
BOLBOASA
ŞCOALA
PRIMARĂ
integral
BOLBOŞI, loc.
BOLBOŞI
BOLBOŞI
integral
IGIROSU
integral
MICLOSU
integral
T58

159

ŞCOALA
PRIMARĂ
BĂLĂCEŞTI, loc.
BĂLĂCEŞTI
ŞCOALA
GENERALĂ
VALEA, loc.
VALEA

BĂLĂCEŞTI
integral
OHABA-JIU
integral
VALEA
integral

PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.
...../GLQ&..... 2019
PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL DOAMNEI MALANCA SILVIA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe
Având in vedere :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat;
-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
-OUG 93/2016

DISPUNE
ART.l începând cu data de 01.05. 2019 se acorda ajutor social doamnei Malanca Silvia,domiciliat in
comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul Gorj CNP2591020180012, in cuantum de 142ei
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 COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA
J o i v O T .L o lS
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI STIOCLEI ION

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe
Având in vedere :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat;
-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 01.05.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Stioclei
Ion,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Bălăceşti, judeţul Gorj, CNP 1750310180023.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform Legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire 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 5 $ j O l.
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI 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
garantat;
-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 01.05.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Croitoru
Dumitru,domiciliat in comuna Bolbosi ,satul Bolbosi, judeţul Gorj, CNP 1770422180032.
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

PRIVIND ÎNCETAREA

DISPOZIŢIA NR
ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE fl FAMILIEI DOAMNEI CIOBANU EMILIA

Primarul comunei Bolbosi,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 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 01.05. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei doamnei Ciobanu
Emilia ,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bolbosi, judeţul Gorj, CNP 2691207180022.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-FIICA TITULARULUI INPLINESTE VIRSTA DE 18 ANI.
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

RGHE'

SECRETAR
PIRJOLCONSTANTIN-BOGDAN

ASISTENTA SOCIALA,
VILCEANU ION

ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND ÎNCETAREA

DISPOZIŢIA NR . CO / o l . O Î W Î S ^
ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A'FAMILIEI DOAMNULUI STAMATESCU GHEORGHE

Primarul comunei Bolbosi,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 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.1 începând cu data de 01.05. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului
Stamatescu Gheorghe domiciliat in comuna Bolbosi,sat Miclosu, judeţul Gorj, CNP 1810512180783.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la îndeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 6| / O ^ . O Î
PRIVIND MODIFICAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI TRASCA DUMITRU MADALIN

Primarul comunei Bolbosi,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 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 01.05. 2019 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnului Trasca
Dumitru Madalin domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bolboasa ,judeţul Gorj CNP 1870627180785 de la
82lei pentru 1 copil la 164 lei pentru 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 către domnul Vilceanu Ion -inspector
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica situaţia beneficiarului

