
ROMAN IA 
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.
PRIVIND ANGAJAREA DOAMNEI IVASCU ELENA CA ASISTENT PERSONAL PENTRU NUMITUL IVASCU

NICOLAE

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere:
-cererea doamnei [vascu Elena înregistrata sub nr. 2579 din 19. 0 6 .2 0 1 8 ,prin care soiicita angajarea ca 
asistent personal;-declaratie;
-ancheta sociala;
-fisa de la Medicina muncii;
-certificat de cazier judiciar;
-certificat de incadrare a copiluiui cu dizabilitati in grad de handicap nr. 2027 din 1 2 .0 6 .2 0 1 8 ;
-Cl-lvascu Nicolae;
-CI-IVASCU ELENA;
-certificat de nastre -Petrosanu Eiena ;
--certificat de căsătorie -IVASCU ELENA ;
-diploma de bacalaureat;
-contract individuai de munca nr. 165 / 19 .06 .2018 ;

In temeiu) art .68 d'n Legea 215 /2001 privind administraţia publica locaia , republicata cu modificările si 
completările ulterioare

DISPUNE
ART 1 începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se angajeaza doamna IVASCU ELENA ,CNP 
2661017272651 ,domiciliata in comuna Bolbosi,satul Ohaba Jiu ,judeţul G o rj, ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav,lvascu Nicolae ,CNP 1360723201006 si va primi un salariu brut in cuantum 
de 1970 lei;
ART 2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de biroul financiar contabil si de

AVIZAT PTR.LEGALITATE, 
SECRETAR,

FOAMETE LUCRETIAANCUTA



PR)MAR)A COMUN 
JUDEŢUL GORJ 
PRiMAR

E) BOLBOS!

DiSPOZiT!A NR.
PRiViND CONVOCAREA SED!NTEi ORD!NARE A CONSiLiULLfi LOCAL BOLBOS) PENTRU DATA

DE 2 8 .0 6 .2 0 1 8  ,ORA 14,00

Primaru) com une Bo!bosi,domnu) Bitea Gheorghe

Având in v ed ere :
-prevederite art. 39 ,aiin  1 )si 3) din Legea nr. 215 / 2 0 0 1  privind adm inistraţia pubtica 
tocata,repubticataLcu m odificarite si com ptetarite u tterioare;

tn tem eiut art. 6 8  ,atin 1 si 1 1 5 ,aţin 1 ,tit a din Legea 2 1 5 / 2 0 0 1 ,privind adm inistraţia pubtica 

tocata,repubticata,cu  m odificarite si com ptetarite u tterioare

D/SPLWF

Articotut unic.Se convoacă Consitiut Loca) Botbosi in şed in ţa  ordinara a Consitiutui Locat Botbosi 
din data de 2 8 .0 6 .2 0 1 8  ,o ra  1 4 ,0 0  in sata de şedinţa a Consitiutui Locat Botbosi cu u rm ăto area  
ordine de z i :
1 . proiect de hotarare prin aprobarea constituirii Comisiei speciaie pentru intocmirea 
inventarutui bunuritor ,care aicatuiesc domeniu! pubtic at comunei Botbosi;
2 . proiect de hotarare privind prem ierea etevitor absoiventi ai ctasei a Vii! A ,care au obtinut 
nota 10 ta una din materii in cadrui Examenuiui de evaiuare na^onata;
3 diverse. ?

AViZAT PTR. LEGAUTATE, 
SECRETAR

FOAMETE LUCRETiA-ANCUTA



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND MODIFICAREA
DISPOZIŢIA NR...^.\.... - O

ALOCAŢIE! DE SUSŢINERE A FAMILIE! DOMNULUI TRAN VASILERADUCU

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re : ;
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificariie si compietariie
uiterioare;
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadru! Primăriei Boibosi;
-ceieialte acte just'ficative 
-prevederile Legii342/2015.
In temeiui art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locaia ,repubiicata ,cu modificariie 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.07. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a famiiieidomnuiuiTran 
Vasiie Raducu.domiciliata in comuna Bolbosi,sat Valea,judeţul Gorj CNP1850201180041 
Deial64 iei pentru; 2Copii la 150lei pentru 2copii.
ART.2 MOTIVUL lyiODIFICARI! ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE: 
s-a modicat venitul,fiind mai mare de 2 0 0 !e i .
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use ia indepiinire de către domnui Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUi si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

PRIMAR 
BILEA GHE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIAANCUTA

* 'Ĵ <

ASISTENTA SOCiALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMAR

BOLBOSI

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA 

DOSARULUI DE
NR. LA* -
AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI OLARU ADRIAN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e re :
-prevederiie 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;
-fisa de calcul;
-celeialte acte justif cative ;

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 .2018  inceteaza ajutorul social familiei domnului Olaru 
Adrian,domiciliat in! comuna Bolbosi,satul Bălăceşti,judeţul Gorj, CNP 1690508180015.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII:
-Familia nu se mai ihcadreaza conf.legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector, 
care va comunica sjtuatia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.



ROMANIA 
PRIMĂRIA COMUN 
JUDEŢUL GORJ 
PR!MAR

E! BOLBOSt

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA NR . {o .

ALOCAŢIE! DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI BERTEA LiVIU

Primarul comunei Bolbosi,domnul Biiea Gheorghe 
Având in vedere :!
-prevederile Legii; 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
ulterioare; j
-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 u terioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.07 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Bertea 
Liviu,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti Judeţul G o rj, CNP 1811108180772.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIE! DE SUSŢINERE:
-Familia nu se njai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor 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



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BO 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMAR

.BOŞI

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA NR 

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A -AMILIEi DOAMNE! MITUICA MINA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Silea 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 Ldgea nr.215/2001 privind administraţia publica locala .republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.07 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domneiMituica 
Mina,domiciliat in corţtuna Bolbosi,sat Bolbosi,judeţul G o rj, CNP 2761016180021.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRI! 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 inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica toana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

(H) ,
^  PRIMAR 

"BILEAGW$ORGHE

o

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

(A
ASiSTENTA SOCIALA, 

VILCEANU ION



ROMANIA 
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR .
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI CROITORU CEZAR-CRISTINEL

Primarul comunei Bolboţi,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 ulterioară

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.07 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Croitoru 
Cezar-Cristinel,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bolbosi judeţul G orj, CNP 1870407180760.
ART.2 MOTIVUL INCETAftll ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incadteaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezeptei dispoziţii vor fi d use la îndeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica toana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA 
PRIMĂRIA COMUNE 
JUDEŢUL GORJ 
PRtMAR

BOLBOSI

D!SPOZ!T!A NR . ^ (o
PRIVIND !NCETAREA ALOCAŢIE! DE SUSŢINERE A FAMILIE) DOMNULUI MILODIN LAURENTIULIVIU

Primarul comunei Botbosi,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 efeţtuata 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 01.07 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Milodin 
Laurentiu Liviu,domiciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba-jiu judeţul G orj, CNP 1861029180765.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai irjcadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeptinire 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
PRIMARiA COMUNE! BO! 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMAR

LBOSi

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA NR. j -

ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI MITUICA ION

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v ed ere :
-prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
ulterioare; !
-cererea si declaraţia pei 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 Le^ea nr.215/2001 privind administraţia publica locala ,republicata ,cu modificările 
si completările.ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.07 2018 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Mituica 
Ion,domiciliat in comuha Bolbosi,sat Bolbosi Judeţul G o rj, CNP 1661219180019.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETAŞI ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Familia nu se mai incad!reaza conf.iegii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use ia indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

/I

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION

A



ROMANIA 
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMAR

PRIVIND MODIFICAREA 
VASILE

DISPOZIŢIA NR.
ALOCAŢIEI DESUSTINER^A FAMILIEI DOMNULUI BARBULESCUMITUICA

Primarul comunei Boibosi,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 deciaratia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadrul Primăriei Boibosi; 
-ceieiaite acte justificative 
-prevederiie 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 01.07. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnuiui 
Barbulescu Mituica Vasile.domiciliata in comuna Boibosi,sat Bălăceşti,judeţul Gorj CNP1810501183588 
Dela328 lei pentru 4Copii! la 300lei pentru 4copiil.
ART.2 MOTIVUL NjlODIFICARII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE: 
s-a modicat venituri,fiind mai mare de 2 0 0 !e i .
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Vilceanu ion -inspector 
,care va inainta sitpatia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiaruiui



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. % ^
PRIVIND ÎNCETAREA boSARULUIDE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIE DOMNULUI EFTENIE CONSTANTIN

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 efectujata 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 01.07.2018 inceteaza ajutorul social familiei domnului Eftenie 
Constantin,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Miclosu,judeţul Gorj, CNP 1881113180771.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII:
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către domnul Vitceanu Ion -inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE) BOLBjOS)
JUDEŢUL GORJ
PRtMAR

PRIViND MODIFICAREA
DtSPOZITIA NR..B.^?..j^-  ̂ .

ALOCATiE) DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI LUNGU DUMITRU

rimarut comune) Bolbosi; .domnul Silea Gheorghe 
Având in vedere : j
-prevederiie Legii 277/20Î0 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările 
uiterioare; j
-cererea si declaraţia pe propria răspundere a solicitantului;
-ancheta sociala efectuata de membrii Comisiei de anchete sociale din cadru) Primăriei Bolbosi; 
-celeiaite 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 cie 01.07. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnului Lungu 
Dumitru.domiciliata in cpmuna Bolbosi.sat Balacesti.judetul Gorj CNP1871010181933 
Deta75 lei pentru ICopil ja 150!e) pentru 2copii 

V -^ R T .2  MOTIVUL MODIFICĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE: 
s-a modicat membrii dinjdosar.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use ia indepiinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector 

* .care va inainta situaţia ÂJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana .care va comunica dispoziţia beneficiarului

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION

LiL .'
i



ROMANIA 
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMAR

DISPOZIŢIA N R . . ^ . . U ^  .<0^3 
PRIVIND MODIFICAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI SPATARUTITIMIREL

Primarul comunei Bolbosl,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 d n Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala ,republicata ,cu modificările
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.07. 2018 se modifica alocaţia de susţinere a familiei domnului Spataru 
Titi-Mirel domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti judeţul G orj, CNP 1740505185994.dela 150!ei ia 
75lei pentru un copil.
ART.2 Motivul modificării
-Spataru Viorica. L. !a inplinit virsta de 18 ani.
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 beneficiarului

PRIMAF9,
BILEA GH EORGHE

SECRETAR ASISTENTA SOCIALA,
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA VILCEANU ION


