
 
DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  
în şedinţă ordinară în data de 29.03.2017 

 
 

 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 Consiliului Local al oraşului Balş, judeţul Olt, în şedinţă ordinară în data de 
29.03.2017 ora 16:00, cu următoarea: 
 
                                                               ORDINE DE ZI: 
 
           1.Proiect de hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

2.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului de buget al instituţiilor 
publice si activitatilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Frunza Alexandru 
            3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals pentru anul 2017. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 
           4.Proiect de hotarare referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2017. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 
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             5.Proiect de hotarare referitor la  aprobarea esalonarii la plata a impozitelor,taxelor si 
altor obligatii la bugetul local ‚a majorarilor de intirziere de orice fel, cu exceptia 
majorarilor de intirziere datorate pe perioada de esalonare si a procedurii de esalonare. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 
            6.Proiect de hotarare referitor la transformarea a doua posturi de natura 
contractuala in functii publice in Statul de Functii din cadrul Primariei orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Stana Daniela 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 
            7.Proiect de hotarare referitor la aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru construire 
“Baza sportiva si de agrement” in orasul Bals,str.Nufarului ,T40,P23,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen Dumitru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
            8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul „Amenajare cimitir str.Depozitelor” din localitatea Bals,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen Dumitru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Badanoiu Marian Ovidiu 
           9.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire lifturi la Spitalul Orasenesc Bals” din localitatea Bals,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen Dumitru 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
            10.Proiect de hotarare referitor la alegere  presedinte de sedinta. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Stana Daniela 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Deloreanu Madalina Monica 
            11. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 

PRIMAR, 
Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
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