
ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA N R . W l  -U

PRIVIND MODIFICAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI GIOSU MIHAI

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vede re :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea fam iliei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a so lic itan tu lu i;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte jus tifica tive ;
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 01.07. 2019 se modifica alocaţia de susţinere a fam iliei domnului Giosu 
Mihai dom iciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba Judeţul Gorj CNP 188041810054 de la 164lei pentru 
2 copii la 150 lei pentru 2 copii.
ART. 2 MOTIVUL modificării ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
- s-a modificat venitul din dosar.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la îndeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va înainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica situaţia beneficiarului

RGHE
SECRETAR ASISTENTA SOCIALA,

FOAMETE LUCRETIA-ANCUTA VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. I > 1  -O  £ &>V3 ,
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOAMNEI PURDESCU DANIELA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in ve d e re :

O  -prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea fam iliei cu modificările si completările 
"■ ulterioare;

-cererea si declaraţia pe propria răspundere a so lic itan tu lu i;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte ju s tifica tive ;
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 01.07. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a fam iliei doamnei Purdescu 
Daniela, dom iciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba , judeţu l G o rj, CNP 2800223181938 
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 înainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA * s ) - a  o c  io\3-
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI RADOI FLORIN 
DANIEL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
f A v â n d  in vedere :

-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garan ta t;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a so lic itan tu lu i;
-ancheta sociala efectuata de mem brii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi;
-fisa de ca lcu l;
-celelalte acte jus tifica tive ;

In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica loca la ,republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.07.2019 inceteaza ajutorul social fam iliei domnului Radoi Florin Daniel- 
dom iciliat in comuna Bolbosi,satul Ohaba, judeţu l Gorj, CNP 1770822180010.
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 
titu larul



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR . g o  /5<? • 0 £  TjO( 3 .
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOAMNULUI RADOI FLORIN-DANIEL

Primarul comunei Bolbosi ,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vede re :

O  -prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea fam iliei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a so lic itan tu lu i;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte ju s tifica tive ;
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 01.07. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a fam ilie i domnului Radoi 
Florin Daniel, dom iciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba , judeţu l G o rj, CNP 1770822180010.
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 înainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
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DISPOZIŢIA NR . ^  \ OI .0 A . * 9 1 ^
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A 1 FAMILIEI DOAMNULUI OLARU IULIAN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vede re :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea fam iliei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a so lic itan tu lu i;
-ancheta sociala efectuata de mem brii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte jus tifica tive ;
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 01.07. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a fam ilie i domnului Olaru 
Iulian, dom iciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti, judeţu l G o rj, CNP 1861209180761.
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 înainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR . n l o i  . o m . " o .
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOAMNULUI OLARU MIHAI

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in ve d e re :

O  -prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea fam iliei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a so lic itan tu lu i;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte jus tifica tive ;
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 01.07. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a fam ilie i domnului Olaru 
Mihai, dom iciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti, judeţu l G orj, CNP 1841127180783.
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 înainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului
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ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL 60RJ
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DISPOZIŢIA oi-'oViolS
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI MORARU IULIAN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in ve d e re :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitu l minim 
garan 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 ca lcu l;
-celelalte acte jus tifica tive ;

In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ,cii modificările 
si completările ulterioare

ART.l începând cu data de 01.07.2019 inceteaza ajutorul social fam ilie i domnului Moraru Iulian 
domiciliat in comuna Bolbosi ,satul Bălăceşti, judeţu l Gorj, CNP 1681115080010.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
-fam ilia  nu se mai incadreaza conform Legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către domnul Vîlceanu Ion -inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titu laru l

DISPUNE


