
PRiMARiA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PR!MAR

D!SPOZ!T!A NR. ^  ^  -
PR!V!ND CONVOCAREA SEDiNTE! ORDiNARE A CONSiUULU! LOCAL BOLBOS! PENTRU DATA

DE 29.03.2018 ,ORA 14,00

Primaru! com unei Boibosi,dom nui Bitea Gheorghe

Având in vedere:
-prevederiie  art. 3 9 ,aţin 1 )si 3) din Legea nr. 2 1 5 /2 0 0 1  privind adm inistraţia pubiica 
!oca!a ,repub)icata ,cu  m odificarite si com pietariie  u iterioare;

!n tem eiu i art. 68  ,a)in 1 si 115,aiin 1 ,)it a din Legea 2 1 5 /2 0 0 1 ,privind adm inistraţia pubiica 

)oca)a,repub iicata ,cu .m o^iŞcari!e  si com pietariie  u iterioare

D/SPLWf

Articoiui unic.Se con voacă Consiiiui Loca) Boibqsi in şed in ţa  ord inara a Consiiiuiui Locai Boibosi 
din data  de 2 9 .0 3 .2018 ,ora  l4 . ,0 0  in s ş ia  de .şed in ta  a, Consiiiuiuj Lpcai Şp ibosi cu u rm ăto area  
ordine de z i :

l.p ro iec t d e  hotarare privind m odificarea si com pietarea art 1 si 2 din H otararea 
Consiiiuiui Locai nr.6 /19 .02 .2018  privind aprobarea  bugetuiui ioca! de venituri si cheituieii ai 
com unei Boibosi pentru anu! 2 0 1 8 ;
2.proiect de hotarare  privind aprobarea  Reguiam entuiui pentru acordarea sprijinuiui 
financiar din bugetui iocai com unei Boibosi unitatiior de cuit apartinand cuiteior reiigioase 
recunoscute din Romania si A sociaţiei S p o rtiv e ;
3 . proiect de hotarare privind acordarea  unui a ju tor d e  urgenta in $uma de 2000 ie) domnuiui 
LicareteA iexandru;
4 . proiect de hotarare privind aprobarea  Strategiei anuaie  d e  achiziţii pubiice a com unei 
Boibosi in anui 2018 si a  Progran iuiuianua! ai achizitiiior pubiice p l  ănui 2018;
5 . cererea domnuiui Cotoi Emiiian ,nr. 733 din 23.02.2018 si a doam nei !utu Sevastita  nr. 711 
din 22.02.2018-soiicita a jutor de urgenta si d e  înm orm ântare.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND MODIFICAREA
DISPOZIŢIA N R . ..^ .. j  

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI PAVALACHE OCTAVIAN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantuiui;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi; 
-celelalte acte justificative 
-prevederile Legii342/2015.
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. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnului Pavalache 
Octavian,.domiciliata in comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul Gorj CNP1791025180017 
Dela82 lei pentru ICopil la 75lei pentru lcopil.
ART.2 MOTIVUL MODIFICĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:

\  s-a modicat venitul,fiind mai mare de 20 0 le i.
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

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION

" A



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE) BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRiMAR

D)SPOZ)T)A N R ....K .D !
PRIVtND MODIFICAREA ALOCAŢIE! DESUSTINERE^A FAMILIEI DOMNULUI GLAMANGHEORGHE 
CLAUDIU

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 
-prevederile Legii342/2015.
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. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnului Glaman 
Gheorghe-Claudiu.domiciliata in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti,judeţul Gorj CNP1820718180785. 
D elal64 lei pentru 2Copii la 150lei pentru 2copii.
ART.2 MOTIVUL MODIFICĂRII ALOCAŢIEI DESUSTINERE: 
s-a modicat venitul,fiind mai mare de 20 0 le i.
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

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DtSPOZtTIANR.,
PRIVIND ACORDAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIE) DOMNULUI SOLGAMIHAI CORNEL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d ere :
-prevederile Legii 277/2010 privind aiocatia pentru susţinerea famiiiei cu modificariie si compietarite 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociaie 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 01.04.2018 se acorda alocaţia de susţinere a familiei domnului 
Soiga Mihai Cornel,domiciliat in comuna BOLBOSI,sat Valea,judeţul Gorj ,CNP1890623184788. si va 
primi 82LEIpentru lcopil.
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

PRIVIND ÎNCETAREA

DISPOZIŢIA N R . ^  !% ) -  O l )  ,

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A^FAMILIEI DOAMNEI EFTENIE ELENA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d ere :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completariie 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a soiicitantului;
-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 2018 inceteaza' alocaţia de susţinere a familiei doamnei Eftenie Elena 
.domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bolbosi Judeţul G orj, CNP 2910604180021.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indepiinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiaruiui

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMARIACOMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR . ^  '
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI LICARETE DUMITRU

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având In v e d ere :
-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 01.04 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Licarete 
Dumitru.domiciliat in comuna Bolbosi,sat Igirosu,judeţul G orj, CNP 1710125180030.
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 Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZtTtA N R. ^  [1 )0 -  OT) -^  ! N "
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINEREA! FAMILIEI DOMNULUI EFTENIEION

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cererea si declaraţia pe propria faspundere 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 2018 încetează alocaţia de susţinere a famiiiei domnului Eftenie 
Ion.domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bolbosi Judeţul G orj, CNP 1851031114409.
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 Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND ÎNCETAREA
D!SPOZ!T)ANR.

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI DUTA GHEORGHE

Primarul comunei Bolbosi.domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-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

A R T .U n cepan dcudatade 01.04 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Duta 
Gheorghe.domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti,judetui G orj, CNP 1750525180038.
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 Ioana .care va comunica dispoziţia beneficiarului

ASISTENTA SOCIALA, 
A/ILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.. 
PRIVIND MODIFICAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE, FAMILIEI DOMNULUI NEBANCEA VASILICA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-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 sociaie 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

A R T .U n cepan dcudatade 01.04. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnului 
Nebancea Vasilica,domiciliat in comună Bolbosi,sat Bolbosi Judeţul G orj,
CNP 1741201180011.dela ISOIei la 82lei pentru un copil.
ART.2 Motivul modificării
s-a modificat venitul si memdrii din dosar.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,căre va inainta siţuatia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

SECRETAR
ţ-  FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA,
VILCEANU ION



PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. i^9.,../...3Q :P.^..2018
PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL DOMNULUI BILEA VALERIU

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-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 01.04. 2018 se acorda ajutor social domnului Bilea Valeriu,domiciliat in 
comuna Bolbosi,sat Bălăceşti,judeţul Gorj CNP 1671015180027 , in cuantum de442lei 
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.



PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 2018
PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL DOMNULUI BREBENEL DANUT

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d ere :
-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

ART.l începând cu data de 01.04. 2018 se acorda ajutor social domnului Brebenel Danut,domiciliat in 
comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul Gorj CNP 1620120180012, in cuantum de 255lei 
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.

DISPUNE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA-ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRlMARIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 5 ^ )  ^ O . O b - 2 ^ ) ^
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI MURSOI DUMITRU

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bitea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garan tat;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Bolbosi;
-fişa 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 01.04.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Mursoi 
Dumitru,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Valea judeţul Gorj, CNP 1700319181176.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector, 
cate va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PR!MAR

DISPOZIŢIA NR ^   ̂^  *
PRiVIND MODIFICAREA AJUTORULU! SOCIAL AL DOMNULUi BILEA PETRE

Primaru! comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :

-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. 2018 se modifica cuantumul ajutorul social al domnului Bilea 
Petre,domiciliata in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti,judeţul Gorj CNP 1730506180025 si va primi un 
ajutor social in cuantum de 255 lei;
ART. 2 MOTIVUL MODIFICĂRII CUANTUMUL AJUTORULUI SOCIAL:
-s-a modificat numărul de membrii
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



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE) BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 5  1 ^
PRiVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL Al, FAMILIE DOMNULUI OLTEANU CONSTANTIN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garan tat;
-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 01.04.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Olteanu 
Constantin,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Bălăceşti Judeţul Gorj, CNP 1690716180039 
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector, 
ca/e va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.

<3

/PF'-IMAR/ 
Bll!EAGHEOR(

SECRETAR COMP.ASISTENTA SOCIALA,
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA VILCEANU ION


