
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BOLBOSI
PRIMAR

DISPOZIŢIE nr..ILj.Â.Ş.-.g?
Priveşte: convocarea Consiliului local al Comunei Bolbosi in şedinţa ordinara.

Primarul Comunei Bolbosi Judeţul Gorj, avand in vedere: -prevederile ait. 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 Bolbosi se convoacă in şedinţa ordinara , 31 iulie 2019, ora 
15,00, in sala de şedinţe a Primăriei Comunei Bolbosi, cu următoarea ordine de zi:

1) Proiect hotarare privind actualizarea taxei de salubrizare si apa, acordarea unor 
facilitate pentru anumite categorii de persoane.

2) Proiect hotarare privind aprobarea indicatorilor si caietului de sarcini pentru 
investiţiile Reabilitare faţada bloc 6 apartamente si alte investiţii.

3) Proiect hotarare privind aprobarea planului de masuri privind colectarea selectiva 
a deşeurilor reciclabile provenite de la populaţie si agenţii economici în COMUNA 
BOLBOSI,JUDEŢUL GORJ

4) Proiect hotarare privind aprobarea desfăşurării zilelor culturale si sportive ale 
comunei Bolbosi în perioada 14-18 august 2019.

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.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND ÎNCETAREA 
CĂTĂLIN

DISPOZIŢIA NR. O o /  3 CU  
ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOAMNULUI OLARU CONSTANTIN-

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 01.08. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Olaru 
Constantin-Catalin, domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti, judeţul Gorj, CNP 1890518180769. 
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



PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. . . .S .lL / .J .Q .^ i'  2019
PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL FAMILIEI DOMNULUI OLARU ADRIAN

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 01.08. 2019 se acorda ajutor social domnului Olaru Adrian ,domiciliat in 
comuna Bolbosi,sat Bălăceşti Judeţul Gorj CNP1690508180015, in cuantum de 255ei 
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 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BOLBOSI 
PRIMAR

DISPOZIŢIE nr.90 din 3 1.07.2019

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

“EXTINDERE ,MODERNIZARE SI DOTARE ŞCOALA GENERALA NICOLAE COSTESCU”
Cod CPV: 71322000-1 Lucrări de proiectare

Primarul Comunei Bolbosi, Judeţul Gorj,

Având in vedere referatul Compartimentului Achiziţii publice inregistrat cu nr.2931 din 
31.07.2019

- 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. 1047836/din 10.07.2019 publicata in SEAP.
In 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 simplificata - intr-o singura 
etapa pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul „EXTINDERE .MODERNIZARE SI 
DOTARE ŞCOALA GENERALA NICOLAE COSTESCU”
Cod CPV: 45210000-2 Lucrări de construcţii de clădiri (Rev. 2) in următoarea componenta:

Numele si prenumele
■

Funcţia la locul de 
munca

Locul de munca ■llPPgp'
Funcţia in 

comisie
1. VILCEANU VICTOR VICEPRIMAR Primăria Bolbosi Preşedinte
2. MARGINEANU DRAGULESCU 

IONELA
RESP. ACHIZIŢII 

PUBLICE
Primăria Bolbosi Membru

3. DAVID DUMITRU 
ALEXANDRU

INSPECTOR
URBANISM-

AMENAJARE
TERITORIU

Primăria Bolbosi Membru



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

j Numele si prenumele Funcţia Ia locul de 
munca

Locul de munca
^omtate11

1. SCURTU MIHAELA INSPECTOR
TAXE-1MPOZITE

Primăria Bolbosi Membru de 
rezerva

2. MARESI RAMONA CONSILIER Primăria Bolbosi Membru de 
rezerva

Art. 2. (1) înlocuirea unui membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă se poate realiza 
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 Gorj , membrilor comisiei.

Avizat, Secretar



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA py (  /  O l  - O 'l+C /
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI CERCEL EMILIAN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere:
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind vepitul 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 01.08.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Cercel Emilian 
domiciliat in comuna Bolbosi,satul Ohaba, judeţul Gorj, CNP 1580418180012.
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


