
ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. )
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI SIRBUGHEORGHE

Primarul comunei Boibosi,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 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.21S/2001 privind administraţia publica locala ,republicata ,cu modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.01. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului SIR8U 
GHEORGHE,domiciliat in comuna Boibosi,sat BOLBOASA, judeţul G o rj, CNP 1760313186995.
ART.2 MOTIVUL iNCETARII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE:
-Famiiia nu se mai incadreaza conf.legii.
ART.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de către domnul Viiceanu Ion-inspector 
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficaruiui



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOS!
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 4L j C ^ '
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL DOAMNEI IORDANCA LOREDANA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v ed 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;
-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 01.01.2019 inceteaza ajutorul social doamnei lordanca Loredana domiciliat 
in comuna Bolbosi,satul Bălăceşti,judeţul Gorj, CNP 2720522185001 
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII :
-titulara este plecata din localitate.
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.

SECRETAR COMP.ASISTENTA SOCIALA,
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. h Ob o!
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL DOMNULUI MORARU VASILE

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v ed ere :
-prevederile Legii 276/2010  privind modificarea 5i 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 cadru! 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 01.01.2019 inceteaza ajutorul social domnului Moraru Vasile domiciliat in 
comuna Bolbosi,satul Bălăceşti,judeţul Gorj, CNP 1531028180021 
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII :
-Familia nu se mai incadreaza conf.legii. (titularul beneficiază de pensie)
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.

PRIMAR , 
BILEA GHEO

SECRETAR COMP.ASISTENTA SOCIALA.
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZITIANR.
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL DOAMNULUIIVASCU CORNEL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v ed 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 cadru! Primăriei Bolbosi;
-fisa de calcul;
-celelalte acte justificative ;

in temeiul art .68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ,c:u modificările 
si completările ulterioare

DISPUNE

ART.l începând cu data de 01.01.2019 inceteaza ajutorul social domnului Ivascu Cornel domiciliat in 
comuna Bolbosi,satul Ohaba- jiu judeţul Gorj, CNP 1600513180013.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII :
-titularul beneficiata de pensie.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către domnul Vilceanu ion -inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULU! si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularului.

PRIMAR SECRETAR
FOAMETE LUCRETIAANCUTA

COMP.ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



PRtMARtA COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRtMAR

D!SPO Z!T)AN R. ^  ^ ' ( 3

PRtViND CONVOCAREA SEDtNTE! EXRAORDiNARE A CONSiHULU! LOCAL BOLBOSt PENTRU

DATA DE 0 8 .0 1 .2 0 1 9  ,ORA 1 2 ,0 0

Prim arut co m u n ei B o !b o si,d o m n u ! Biiea G h eo rg h e

Având in vedere:
-prevederite art. 39,a!in 1 )si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica 
locala,republicata,cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 68 ,alin 1 si 115,alin 1 ,lit a din Legea 215/2001,privind administraţia publica 
locala,republicata,cu modificările si completările ulterioare

Articolul unic.Se convoacă Consiliul Local Boibosi in şedinţa extraordinara a Consiliului Local 
Botbosi din data de 08.01.2019,ora 12.,00 in sala de şedinţa a Consiliului Local Boibosi cu 
următoarea ordine de zi:
1. proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local pe anul 2018 din excedentul bugetului local al anului 2017;
2. proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publica si a Programului 
achiziţii publice ,pentru anul 2019 a comunei Botbosi;
3. raportul primarului comunei Boibosi pentru anul 2018

DJSPLMVf

PR)M A

C B !L E A ( DRGHE

FOAMETE LUCRETtA-ANCUTA

AViZAT PTR. LEGAUTATE, 

SECRETAR


