
 

 

 
 

DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 28.12.2017 

 

 

 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 
28.12.2017 ora 12:00, cu următoarea: 
 
                                                               ORDINE DE ZI: 

  

 
1. Raportul primarului orasului Bals 

privind starea economica,sociala si de mediu a orasului Bals, pentru anul 2016. 

2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local si virari de credite intre 

capitole bugetare pe anul 2017. 
                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  
       Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Frunza Alexandru    
       Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

     3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local pe 

anul 2017. 
                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 
                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 
        Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

     4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017. 
          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 
           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 
      Proiectul de hotărâre – prezintă Moraru Mihaela 

      5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 

interne pe anul 2017. 
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                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 
        6. Proiect de hotărâre referitor la insusirea inventarului domeniului public al orasului 

Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
        7.Proiect de hotarare referitor la insusirea inventarului domeniului privat al orasului 

Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana  
        8.Proiect de hotarare referitor la incadrarea terenurilor intravilane pe zone in cadrul 

orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona 
        9. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.31/26.04.2017. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Badanoiu Marian 

   10.Proiect de hotarare referitor la aprobare calendar manifestari cultural-artistice care se 

vor desfasura in orasul Bals in anul 2018. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Vlad Larisa Manuela 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe  
 Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian 

   11.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT 

Bals. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana. 

     12. Proiect de hotarare referitor la aprobarea limitelor maxime in cadrul carora se pot 

efectua cheltuielile pentru actiuni de protocol de catre administratia publica locala a 

orasului Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian Ovidiu 
 



 

 

    13.Proiect de hotarare referitor la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici 

si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale”Administratie” din Primaria 

orasului Bals si serviciile subordonate Consiliului Local al orasului Bals 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Frunza Alexandru 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona 

14.Proiect de hotarare referitor la  stabilire salariu de baza pentru consilierul juridic din 

cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al orasului Bals 
Iniţiator: Consiliu local Bals 

         Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Frunza Alexandru 
            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 
    15.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

 Iniţiator: Consilier local – Cirtog Virgil 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela. 
 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

    16.Intrebari,interpelari,petitii. 
 
 

PRIMAR, 

Ing. Mădălin-Ady Teodosescu         
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                                                                                                                     SECRETAR 

Jr. Dinu Constantin 
Nr.1206

 

Balş, 15.12.2017 
 


