
 
 
 
 
 

DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018 

 
Primarul oraşului Balş, judeţul Olt, 
             În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2), (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 29.03.2018 ora 17:00, cu 
următoarea: 
                                                                              ORDINE DE ZI: 

  

1. Raportul primarului orasului Bals 

privind starea economica,sociala si de mediu a orasului Bals, pentru anul 2017. 
           2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate pentru 

solutionarea cererilor de locuinte sociale in orasul Bals,a listei de repartizare cu persoanele si familiile care au 

indeplinit conditiile prevazute de lege si care vor primi repartitie in bl.T7 situat in orasul Bals,str.N.Balcescu 
nr.135A,judetul Olt,a repartitiei (model),a contractului de locatiune pentru suprafetele cu destinatia de 

locuinta sociala si a fisei de calcul pentru stabilirea chiriei pentru locuintele sociale 
       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 
              Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 
         3. Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi  si aprobarea Statului de functii pe anul 

2018 al Spitalului Orasenesc Bals 
       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Istrate Minuta 
              Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 
              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Anghel Marian 
       4.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

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

       5.Intrebari,interpelari,petitii. 

 
PRIMAR, 

Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
 

 

                                                                                                                       AVIZAT,                                                                                                                                  

                                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin 
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Balş, 23.03.2018 
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