
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BOLBOSI 
PRIMAR

DISPOZIŢIE nr.64/20.05.2019
Privind desemnarea persoanelor care semnează angajarea ,lichidarea si 
ordonantarea angajamentelor bugetare locale,respectiv deschiderea de 
credite precum si dispoziţiile bugetare privind repartizarea,retragerea 
creditelor bugetare din bugetul comunei conform ordinului 501/2013,plata 
cheltuielilor,instrumentele de plata,respectiv C.E.C-ul de numerar si 
Ordinul de plata (OPHT.

Primarul Comunei Bolbosi,judeţul Gorj;

Având in vedere depăşirea termenului prin care doamna Scurtu Mihaela inspector in 
cadrul Compartimentului taxe impozite al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Bolbosijudetul Gorj a fost delegata,

Având in vedere referatul cu nr.2114 din 20.05.2019 întocmit de doamna Eftenie Tatiana 
referend in cadrul Compartimentului resurse umane

Pentru asigurarea activităţilor financiar-contabile pana la ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante in cadrul Compartimentului fmanciar-contabil,taxe impozite al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bolbosijudetul Gorj,prin concurs de recrutare;

In conformitate cu prevederile :

-Ordinului 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si 
repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat,bugetul asigurărilor de şomaj,bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de 
sanatate,bugetul Trezoreriei Statului,bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale:

- Legea nr.l 88/1999 privind statutul funcţionarilor publici art.87 alin 1 lit,a,b ;alin. 2 lit. 
a;art.88

-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr 82/1991 a contabilităţii ,cu modificările si completările ulterioare

-Ordinul n r.l792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea 
, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice , precum si organizarea, evidenta si 
raportarea angajamentelor bugetare si legale ,cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art.57 alin.2 art. 68 alin. (1) si articolul 115 alin. (1) lit.(a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

DISPUNE:



Art.l începând cu data de 20.05.2019 inceteaza dreptul de semnătură pentru angajarea 
,lichidarea si ordonantarea angajamentelor bugetare locale,respectiv deschiderea de credite 
precum si dispoziţiile bugetare privind repartizarea,retragerea creditelor bugetare din bugetul 
comunei conform ordinului 501/2013,plata cheltuielilor,instrumentele de plata,respectiv 
C.E.C-ul de numerar si Ordinul de plata (OPHT) al doamnei Scurtu Mihaela inspector taxe 
impozite.

Art.2 începând cu data de 20.05.2019 ,persoanele care semnează angajarea,lichidarea si 
ordonantarea angajamentelor bugetare locale ,respectiv deschiderea de credite precum si 
dispoziţiile bugetare privind repartizarea,retragerea creditelor bugetare din bugetul comunei 
conform ordinului 501/2013,plata cheltuielilor,instrumentele de plata,respectiv C.E.C-ul de 
numerar si Ordinul de plata (OPHT)sunt:

r~>

l.Ordonator principal de credite,

Primar -dl. Bilea Gheorghe 

Viceprimar -dl.Vilceanu Victor 

(înlocuitor)

2. Persoana delegata contabilitate buget

Consilier -d-na Maresi Ramona 

Compartiment registru agricol-cadastru 

Inspector -d-na Margineanu Dragulescu Ionela 

Compartiment achiziţii publice -juridic 

(înlocuitor)

3. Viza CFP.

Inspector - dl. Vilceanu Ion 

Compartiment asistenta sociala

- drept de semnătură I

- drept de semnătură I

— drept de semnătură II

— drept de semnătură II

drept de semnătură pentru viza CFP

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei dispoziţii, isi inceteaza efectele Dispoziţia 
nr.42 din 18.03.2019.

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

Art.5.Prezenta dispoziţie va fi comunicata, prin grila secretarului comunei, 
persoanelor desemnate, Instituţiei Prefectului -judeţul Gorj si tuturor instituţiilor si 
persoanelor interesate.

Avizat pentru legalitate, 

SECRETAR COMUNA
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privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii 
contractului de lucrări pentru obiectivul

“CONTINUARE LUCRĂRI LA POD BETON ARMAT LUNGIMEA = 12,5 M ,PESTE PÂRÂUL
JILT PE DC 71 BOLBOSI-BALACESTI”

Cod CPV: 45221110-6-Lucrari de construcţii de poduri

Primarul Comunei Bolbosi, Judeţul Gorj,

Având in vedere referatul Compartimentului Achiziţii publice inregistrat cu nr.2181 din 
24.05.2019

- Având in vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica / acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Având in vedere invitaţia de participare SCN nr. 103585/din 17.01.2019 publicata in SEAP. 
în  temeiul drepturilor conferite de art.63 alin. (1) lit.c şi lit. e, alin 4 lit.a şi art.68 alin.l din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art. 1. (1) Se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor privind Procedura de achiziţie directa - intr-o 
singura etapa pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul“CONTINUARE LUCRĂRI LA

POD BETON ARMAT LUNGIMEA = 12,5 M ,PESTE PÂRÂUL JILT PE DC 71 BOLBOSI-
BALACESTI”

Cod CPV: 45221110-6-Lucrari de construcţii de poduri in următoarea componenta:

■ M w Numele si prenumele l'uiietia la loeul de 
munca

1 nrul de munca l-'unetia in 
comisie

î . VILCEANU VICTOR VICEPRIMAR Primăria Bolbosi Preşedinte
2. MARGINE ANU DRAGULESCU 

IONELA
RESP. ACHIZIŢII 

PUBLICE
Primăria Bolbosi Membru

3. MARESI RAMONA CONSILIER Primăria Bolbosi Membru



(2) Se vor nominaliza următorii membrii de rezerva pe langa comisia de evaluare a ofertelor:

1. DAVID DUMITRU 
ALEXANDRU

INSPECTOR
URBANISM-

AMENAJARE
TERITORIU

Primăria Bolbosi Membru de 
rezerva

2. EFTENIE TATIANA REFEREND 
RESURSE UMANE

Primăria Bolbosi Membru de 
rezerva

/~ \
i  \

Art. 2. (1) înlocuirea unui membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă se poate rqpliza 
numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi 
îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.

(2) în  cazul aplicării înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de 
către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile corespunzătoare până la  finalizarea precesului de 
evaluare.

Art. 3. Comisia isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publica /  acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Bolbosi, în termenul 
prevăzut de lege, prefectului judeţului Goij , membrilor com isiei.
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PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. DIN .Ja.6 j
PRIVIND CONVOCAREA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL BOLBOSI PENTRU DATA

DE 30.05.2019 ,ORA 15,00

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe
Având in vedere:
-prevederile art. 3§,alin 1 )si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica 
locala;republicata,cu modificările si completările ulterioare;

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

Articolul unic.Se convoacă Consiliul Local Bolbosi in şedinţa ordinara a Consiliului Local Bolbosi 
din data de 30.05..2019,ora 15.,00 in sala de şedinţa a Consiliului Local Bolbosi cu următoarea 
ordine de zi:

1. proiect de hotarare privind validarea domnului BILEA GHEORGHE ca si consilier local in cadrul 
Consiliului Local Bolbosi , in locul domnului Croitoru Doru Constantin ;
2. proiect de hotarare privind revocarea parţiala a HCL nr.9 din 19.02.2019 in sensul stabilirii 
coeficienţilor personalului contractual in funcţie de gradaţii;
3. proiect de hotarare privind contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2018;
4. proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Purdescu Daniela 
pentru decesul fiului sau;


