
 
 

DISPOZIŢIE  
Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 23.07.2015 
 

 Primarul oraşului Balş, judeţul Olt, 
 În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1), (3), (5), (6) si (8) coroborat cu art.63 alin(1) 
lit.b, art.68 alin.(1) si art.115 alin(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
DISPUNE:  

 
 convocarea Consiliul Local al oraşului Balş, judeţul Olt, în şedinţă ordinară în data de 23.07.2015, 
orele 10:00, cu următoarea: 
 

ORDINE DE ZI: 
               1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea decontării contravalorii navetei cadrelor 
didactice  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Anghel Marian 
            
               2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
construire adapost caini comunitari.            
 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Iancu Jurebie 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tucan Dumitru  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Anghel Marian 
 
           3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
modernizare piata centrala- str. Popa Sapca,nr.3-5, oras Bals, jud.Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dl. Iancu Jurebie 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Anghel Marian 
 
           4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local la data de 30.06.2015. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  

 Proiectul de hotărâre – prezintă dna. Smarandache Cornelia 
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            5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuţie al bugetului 

instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii la data de 

30.06.2015. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl .Tudor Vasile  

            Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Dragan Gheorghe 

 

          6.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. 
             Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

  Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 

  Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  

  Proiectul de hotărâre – prezintă dl. Radu Florian 

 

           7.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contractarii unui imprumut in suma 

de 6.000.000 lei.  
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Turcitu Marin 
 
          8. Proiect de hotarare referitor la aprobare crestere salariala. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna. Cîrtog Liselotte 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dl. Tudor Vasile  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dl.  Iordache Marin 
 
          9. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
 
             
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
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