
 
 

DISPOZIŢIE  
Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 26.04.2017 
 

 
 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 
26.04.2017 ora 15:00, cu următoarea: 
 
                                                               ORDINE DE ZI:  
 
 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la 
data de 31.03.2017. 

                  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 hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri la data de 31.03.2017. 
          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 
           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

3. Proiect de hotarare referitor la stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si 
taxelor locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile pentru anul 
2018  in orasul Bals,jud.Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului privind 

repartizare,exploatarea si administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din 
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fondul locativ de stat din orasul Bals si aprobarea componentei Comisiei de analiza 
a solicitarilor de locuinte sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat. 
                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen   
                Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2017. 
                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela   
                Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius 

6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 

PRIMAR, 
Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
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