
PRtMARtA COMUNE) BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRiMAR

DtSPOZtTtANR. C l
PRtVtND CONVOCAREA SED!NTE! ORDiNARE A CONStLtULUt LOCAL BOLBOS! PENTRU DATA

DE 28.02.2019 ,ORA 13,00

Primaru! com une! Bo!bosi,dom nu! Bitea Gheorghe
Având in vedere:
-prevederite art. 3 9 ,aţin 1 )si 3) din Legea nr. 2 1 5 /2 0 0 1  privind administraţia pubtica 
locata,repub)icata,cu modificariie si comptetarite utterioare;

tn temeiu) art. 68 ,a!in 1 si 115,aiin 1 ,)it a din Legea 2 1 5 /2 0 0 1 ,privind administraţia pubtica 

!ocata,repubticata,cu modificările si completarite utterioare

Articotut unic.Se convoacă Consitiut Local Botbosi in şedinţa ordinara a Consitiutui Loca! Botbosi 
din data de 2 8 .02 ..2019 ,ora 13.,00 in sata de  şedinţa a Consitiutui Loca) Botbosi cu urm ătoarea  
ordine de zi:

1. proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statutui de funcţii at aparatutui de 
speciatitate at primarutui com unei Botbosi;
2 . proiect de hotarare privind aprobarea Regutamentutui de organizare si funcţionare pentru 
aparatu) de speciatitate at primarutui com unei Botbosi;
3 . proiect de hotarare privind actuatizarea Codutui etic si de conduita at functionaritor pubtici 
si at personatutui contractuat din cadru) Primăriei comunei Botbosi;
4. adresa  nr. 409 din 15.02. 2019 a Scoţii G im naziate„Nico)ae Costescu,,
5. diverse.

D/5PUNF

FOAMETE LUCRETtA-ANCUTA

AVtZAT PTR. LEGALtTATE, 
SECRETAR



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

PRIVIND ÎNCETAREA
DISPOZIŢIA N R . ? ) ^ - ^ '  ^ ^ 3  -

ALOCATIEI DE SUSŢINERE A FAMILIE! DOAMNULUIMILODIN DANIEL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e r e :
-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 01.03. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Milodin 
Daniel domiciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba-jiu, judeţul G orj , CNP 1791224110133.
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

(1PRIMAR,
BILEA GHEORG^dE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION

-—y-



ROMANtA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOS)
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA ^
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI MILODIN DANIEL

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in v e d e r e :
-prevederile Legii 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
g a ra n 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 01.03.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Milodin 
Daniel,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Ohaba-jiu, judeţul Gorj, CNP 1791224110133.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform 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 
titularul

A

PRIMAR, SECRETAR COMP.ASISTENTA SOCIALA
,BILEA GHEORGHE FOAMETE LUCRETIAANCUTA VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 3 . 5
PRIVIND ACORDAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI MALANCA MARIN

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere :
-prevederile Legii 416/2001 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 01.03.2019 se acorda ajutor social familiei domnului Malanca Marin 
,domiciliata in comuna Bolbosi,satul Valea, judeţul Gorj CNP1650824180013 . in cuantum de 255!unar; 
ART. 2 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.



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOMNULUI TANDARA COSTEL

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;
-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 01.03.2019 inceteaza ajutorul social familiei domnului Tandara 
Costel,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Valea, judeţul Gorj, CNP 1810609180764.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform Legii.
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse ta indeplinire de către domnul Vilceanu Ion -inspector, 
care va comunica situaţia AJPIS-ULUI si de doamna Tinica loana-referent ,care va comunica dispoziţia 
titularul



ROMAN !A
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA 2 1 -  f
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOAMNEI MALANCA SILVIA

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;
-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 01.03.2019 inceteaza ajutorul social familiei doamnei Malanca 
Silvia,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Valea, judeţul Gorj, CNP 2591020180012.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform 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 
titularul

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

COMP.ASISTENTA SOCIALA 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA 3-^ ^ ( 3  .
PRIVIND ÎNCETAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL AL FAMILIEI DOAMNEI EFTENIEECATERINA

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;
-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 01.03.2019 inceteaza ajutorul social familiei doamnei Eftenie Eftenie 
,domiciliat in comuna Bolbosi,satul Miclosu, judeţul Gorj, CNP 2780406180016.
ART.2 MOTIVUL ÎNCETĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
- familia nu se mai incadreaza conform 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 
titularul

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

COMP.ASISTENTA SOCIALA 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR^ 5
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOAMNEI STRINU CARMEN MARIANA

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

ART.l începând cu data de 01.03. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei doamnei Strinu 
Carmen-Mariana, domiciliat in comuna Bolbosi,sat Ohaba-jiu, judeţul G orj, CNP 2840203180761.
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

DISPUNE

SECRETAR
BILEA GHEORGHE FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

fC /

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRtMARIA COMUNEI BOLBOSt
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR .1 )0  [
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI LICARETE FLORIN

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 01.03. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Licarete 
Florin, domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti, judeţul G orj, CNP 1850128181937..
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 ton -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

DISPOZIŢIA NR . * b ţ
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI BERTEA LIVIU

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 01.03. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Bertea 
Liviu, domiciliat in comuna Bolbosi,sat Bălăceşti, judeţul G orj, CNP 1811108180772.
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, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR .
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI GIOSU PETRE

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

ART.l începând cu data de 01.03. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Giosu 
Petre, domiciliat in comuna Bolbosi,sat valea, judeţul G orj, CNP 1790126180012.
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

DISPUNE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA

ASISTENTA SOCIALA. 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. T )!)  C t
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOAMNEI EFTENIEECATERINA

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 01.03. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei doamnei Eftenie 
Ecaterina , domiciliat in comuna Bolbosi,sat Miclosu , judeţul G orj, CNP 2780406180016.
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

/

PRIMAR 
BILEA GHEORGHE

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIAANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNE! BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR . 2 ) ^  ) ^  O t  .
PRIVIND ÎNCETAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI TANDARA COSTEL

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 01.03. 2019 inceteaza alocaţia de susţinere a familiei domnului Tandara 
Costel .domiciliat in comuna Bolbosi,sat Valea, judeţul Gorj.CNP 1810609180764..
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

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIAANCUTA

ASISTENTA SOCIALA, 
VILCEANU ION


