
PR)MAR)A COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRiMAR

D!SPOZ!T!ANR. .
PR!V!ND CONVOCAREA SEDtNTE! ORD!NARE A CONS!L!ULU) LOCAL BOLBOS) PENTRU DATA

DE 26.04.2018 ,ORA 14,00

Primaru) comunei Bo!bosi,domnui Biiea Gheorghe

Având in vedere:
-prevederiie art. 39,a!in 1 )si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia pubiica 
iocaia,repub!icata,cu modificariie si compietariie uiterioare;

in temeiu! art. 68 ,aiin 1 si 115,a!in 1 ,iit a din Legea 215/2001,privind administraţia pubiica 
iocaia,repub!icata,cu modificariie si compietariie uiterioare

D/SPLWF

Articoiui unic.Se convoacă Consiiiui Locai Boibosi in şedinţa ordinara a Consiiiuiui Locai Boibosi 
din data de 26.04.2018,ora 14.,00 in saia de şedinţa a Consiiiuiui Locai Boibosi cu următoarea 
ordine de zi:

l.proiect de hotarare privind aprobarea contuiui de incheiere a exercitiuiui bugetar pe anui
2017;
2. proiect de hotarare privind actuaiizarea indicatoriior tehnico economici pentru D5 495 si 500;
3. proiect de hotarare privind aprobarea Programuiui de masuri de gospodărire înfrumuseţare 
si păstrare a ordinii si curăţeniei in comuna Boibosi;
4.informare privind activitatea desfasurata de Compartimentu) de Achiziţii Pubiicesi 
Compa^timentui juridic.
5.discutN.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. ^ 6  ^  .
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI OLTEANU ION

Primarul comunei Boibosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-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 Boibosi;
-fisa de calcul;
-ceielalte acte justificative;

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

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.05.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Oiteanu Ion 
domiciliat in comuna Boibosi,satul Boibosi Judeţul Gorj, CNP 1660722180012.
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, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 5 ^ -
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI OLARU IULIAN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-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 01.05.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Olaru 
Iulian,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Bălăceşti judeţul Gorj, CNP 1861209180761.
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, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 5 ^  j  .
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI BARBULESCUMITUICA 
VASILE

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 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 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 01.05.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Barbulescu Mituica 
Vasile,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Bălăceşti Judeţul Gorj, CNP 1810501183588.
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, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia



ROMANIA
PR!MAR)A COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 5 ^  .
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR S& IA L AL FAMILIE DOMNULUI BRINZA NICUSOR 
COSTEL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si compietarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garan tat;
-cererea si deciaratia pe propria răspundere a solicitantuiui;
-ancheta sociaia efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadru) Primăriei Bolbosi;
-fisa de calcul;
-celelalte acte justificative;

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

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.05.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Brinza Nicusor- 
Costel,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Ohaba-Jiu,judeţul Gorj, CNP 1730902180029.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRI):
-Fămilla nu se mai incadreaza conf.legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeptinire de către domnul Viiceanu Ion--inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.

SECRETAR,
FOAMETE LUCRETiA ANCUTA

COMP.ASISTENTA SOCIALA, 
VtLCEANU ION



ROMANIA
Pi^MARIA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

D!SPOZ!T!A NR.
PR!V!ND iNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL DOAMNEI ULARU MIA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garan tat;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ahcheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadru) Primăriei Boibosi;
-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

t

DISPUNE

AI^T.l începând cu data de 01.05.2018 inceteaza ajutorul social doamnei Ularu Mia,domiciliat in 
comuna Bolbosi .satul Bălăceşti,judeţul Gorj, CNP 2640425180015.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII :
-Fămilla nu se mai incadreaza conf.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 
titularului.

// \

piTiMARŞ.F  ̂ SECRETAR
 ̂ ^  1GHEORGI- E *̂ FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

COMP.ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROM AN) A
PRiMARIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. j o Y  0 ^
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI LICARETE VIRGIL

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 01.0S.2018 încetează ajutorul social familiei domnului Licarete 
Virgil,domiciliat in comuna Bolbosi,satul ohaba-jiu Judeţul Gorj, CNP 1800102181939.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII: -
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor ff duse la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-feferent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.

SECRETAR
FOAMETELUCRETIA ANCUTA

COMP.ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRiMAR

DISPOZIŢIA NR. .....2018
PR!V!ND ACORDAREA DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL DOMNULUI VILCEANU EUGEN

Primaru) comunei Bolbosi ,domnu! Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederiie Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitu) 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

A R T .U n cepan dcudatade 01.05. 2018 se acorda ajutor social domnului Vilceanu Eugen,domiciliat in 
comuna Bolbosi,sat Bolboasa,judeţul Gorj CNP 1800702180760, in cuantum de 527!ei 
ART.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
care va inainta situaţia AJPIS-ULUt şi de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului.

DISPUNE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA-ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA,
V IL C F A N H  IO N



ROMAN) A
PRIMĂRIA COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

; DISPOZIŢIA NR . 6
PRIVIND )NCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI SIMBA CRISTIAN

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;
-ahcheta 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 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Simba 
Cristian,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul G orj, CNP 1670602180024.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii \/or 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

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA NR ţ .

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI MALANCA GABRIEL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
uiterioare;
-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 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Malanca 
Gabriel,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul G orj, CNP 1891218180111.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadreaza conf.iegii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indepiinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,cdre va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

BILEA GHEORG
SECRETAR

FOAMETE LUCRETIA ANCUTA
ASISTENTA SOCIALA, 

VILCEANU ION
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ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA N R . ^ f f j ^ -  ^

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI SIRBU FLORIN

Primarul comunei Boibosi ,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
ulterioare;
-cârerea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Boibosi; 
-celelalte acte justificative;
In temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala ,republicata ,cu modif cariie 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.05 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului SIRBU 
FLORIN.domiciliat in comuna Boibosi,sat Boibosi,judeţul G orj, CNP 1740718180013.
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 
,căre 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 COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA N R ^ V . P ^ . C 6 * ,
PRIVIND MODIFICAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI BERTEA OLIMPIU

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

ART.l începând cu data de 01.05. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnului Bertea 
Olimpiu domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti Judeţul G orj, CNP 177111011800012.dela IBOiei 
la 82lei pentru un copil.
ART.2 Motivul modificării
-Bertea Andreea-Raluca a inplinit virstă de 18 ani.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vilceanu ion -inspector 
,căre va inainta sftuatia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

PRIM AR, . 
^IL^GHEORGH

SECRETAR ASISTENTA SOCIALA,
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA VILCEANU ION


