
ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR..S.C I k)
PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI,CARE RĂSPUNDE DE COMBATEREA SI 

DISTRUGEREA BURUIENII AMBROZIA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 

Având in vedere:
-prevederile Legii nr. 62 /2018 privind combaterea buruienii ambrozia, 
-adresa nr. 4317 din 27.03.2019 a Instituţiei Prefectului Gorj,

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

DISPUNE

ART .1 Se desemnează domnul Trasca Dumitru-referent la Compartimentul 
Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bolbosi sa 
răspundă de combaterea si distrugerea buruienii ambrozia .
ART .2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de persoana 
nominalizata mai sus ,care va respecta dispoziţiile din Legea nr. 62 /2018 
privind combaterea buruienii ambrozia.



PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. DIN 5.1 ^  ^
PRIVIND CONVOCAREA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL BOLBOSI PENTRU DATA

DE 24.04.2019 ,ORA 13,00

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe
Având in vedere:
-prevederile art. 39,alin 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

DISPUNE

Articolul unic.Se convoacă Consiliul Local Bolbosi in şedinţa ordinara a Consiliului Local Bolbosi 
din data de 24.04..2019,ora 13.,00 in sala de şedinţa a Consiliului Local Bolbosi cu următoarea 
ordine de zi:
1. proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anilor precedenţi;
2. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al anului 2019;
3. proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bolbosi
4. diverse.

BILEA
AVIZAT PTR. LEGALITATE, 

SECRETAR
FOAMETE LUCRETIA-ANCUTA



PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
Localitatea Bolbosi, str. Principala, nr.49

e-mail: primăria bolbosi@vahoo.com. tel/fax: 0253287505 / 0253287755

DISPOZIŢIA NR...... 3 -

Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru organizarea si desfasurarea 
Alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019 

Primarul comunei Bolbosi, domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere:
-Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 
2019,
- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European 
din anul 2019
- Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, republicată, cu modificările şi completările.
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;

DISPUN:

Art.l Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral privind organizarea si desfasurarea 
alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

astfel:

1 . In satul Valea -

2. In satul Ohaba-Jiu -

3. In satul Bolbosi -

4. In satul Igirosu -

5. In satul Miclosu -

6. In satul Bolboasa -

7. In satul Bălăceşti -

la Şcoala Valea;
la intersecţia biserica Ohaba-Jiu; 
la sediul Primăriei,
Ia statia pentru transport in comun; 
la dispensar; 
la Şcoala Bolboasa;
la intersecţia statiei de transport in comun;

Art.2 Este interzisa utilizarea de către un partid politic, alianţa politica, alianţa electorala sau 
organizaţie a cetăţenilor apartinand minorităţilor naţionale, care participa la alegeri ori candidat 
independent a locurilor speciala de afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de 
către alt partid politic, alianţa politica, alianţa electorala sau organizaţie a cetăţenilor apartinand 
minorităţilor naţionale, care participa la alegeri sau candidat independent;

Art.3 Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţa politica , alianţa electorala sau 
organizaţie a cetăţenilor apartinand minorităţilor naţionale,care participa la alegeri ori candidat 
independent poate aplica un singur afiş electoral;

Art.4 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanţii fiecărui 
partid politic, alianţa politica, alianţa electorala sau organizaţie a cetăţenilor apartinand 
minorităţilor naţionale, care participa la alegeri ori candidat independent, iar secretarul va 
asigura comunicarea acesteia si afişarea la sediul Primăria Bolbosi.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR,

FOAMETE LUCRETIA-ANCUTA

mailto:bolbosi@vahoo.com


PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
Localitatea Bolbosi, str. Principala, nr.49

e-mail: primăria bolbosi@,vahoo.com, tel/fax: 0253287505 / 0253287755

DISPOZIŢIA NR
Privind stabilirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice si a 

locurilor de desfăşurare a adunărilor publice in perioada campaniei pentru alegerile 
membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

Primarul comunei Bolbosi, domnul Bilea Gheorghe 

Având in vedere:

-Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 
2019,

- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European 
din anul 2019

- Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, republicată, cu modificările şi completările

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;

DISPUNE

Art.l Se Stabileşte comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice in 
perioada campaniei pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European din 
data de 26 mai 2019 in următoarea componena:

1. Bilea Gheorghe - primar;
2. Foamete Lucretia-Ancuta - secretar;
3. Lt.col.Sanda Cosmin - reprezentant al Inspectoratului de

Jandarmi Judeţean “Tudor Vladimirescu” Gorj.

Art.2 Se stabilsec locurile de desfăşurare a adunărilor publice in perioada campaniei pentru 
alegerile membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019 in 
următoarele puncte:

Stadionul Scolii Bolbosi din satul Bolboasa;
Târgul saptamanal Igirosu;

Art.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de către persoanele 
nominalizate mai sus, ira dispoziţia va fi comunicata, prin grija secretarului unitatii, 
Instituţiei Prefectului si tuturor persoanelor interesate.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

FOAMETE LUCRETIA ANCUTA



PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
Localitatea Bolbosi, str. Principala, nr.49

e-mail: primăria bolbosi@vahoo.com. tel/fax: 0253287505 / 0253287755

DISPOZIŢIA NR iS.c'tksll
privind interzicerea comercializării de băuturi alcoolice pe o raza mai mica de 500 de metri in

ziua de 26 mai 2019

Primarul comunei Bolbosi, domnul Bilea Gheorghe 

Având in vedere:

-Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,

- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 
anul 2019

- Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

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

DISPUN

Art.l Se interzice comercializarea de băuturi alcoolice in incinta secţiilor de votare, precum 
si pe o raza mai mica de 500 de metri de la sediul secţiei de votare in ziua votării;

Art.2 Agenţii economici care desfasoara activitati de comercializare a băuturilor alcoolice pe 
o raza mai mica de 500 de metri vor lua masurile, ce se impun.

Art.3 Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii atrage după sine sancţiuni 
contravenţionale.

mailto:bolbosi@vahoo.com

