
 
 

DISPOZIŢIE  
Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 31.05.2017 
 

 
 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 
31.05.2017 ora 18:30, cu următoarea: 
 
                                                               ORDINE DE ZI: 
 
 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea actualizarii tarifelor pentru serviciile de 
salubrizare practicate de S.C. SALUBRIS S.A. Slatina. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 
          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

Proiectul de hotărâre – prezintă  Tudor Vasile. 
  2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie al  bugetului local 
la data de 31.12.2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela. 
            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 
            Proiectul de hotărâre – prezintă  Frunza Alexandru. 
   3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului anual de executie al bugetului 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data 
de 31.12.2016. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona.  
    4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului anual de executie al bugetului 
creditelor interne la data de 31.12.2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
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 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 
         5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea cotei autoritatii publice locale , a valorii 
cheltuielilor pentru mentinerea starii de folosinta normala si a valorii cheltuielilor de 
administrare din valoarea de inlocuire a constructiei in vederea calcularii chiriei aplicabila 
titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele detinute de tineri realizate de A.N.L. 
in orasul Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu. 
          6. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
 

PRIMAR, 
Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
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