
 

 

 
DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  
în şedinţă extraordinară în data de 14.09.2017 

 

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 extraordinară în data de 
14.09.2017 ora 18:30, cu următoarea: 
                                                                 ORDINE DE ZI:  
  
   1. Proiect de hotărâre referitor la infiintarea depozitului temporar de deseuri municipale 
si a celor asimilate acestora si  modificarea  contractului  de concesiune nr.2333/2006 
privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din orasul Bals.. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
               Proiectul de hotărâre – prezintă Militaru Eugen 
   2. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.37/10.10.2016. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Patru Mircea Marian 
   3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului”Cresterea efeicientei energetice 
a corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes,str.Nicolae 
Balcescu,nr.51,Bals,jud.Olt” si a cheltuielilor legate de acesta.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Iova Zoica 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
   4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
urmatoarele obiective de investitii: 
                    - modernizare strada Depozitelor; 
                    - reabilitare alei carosabile zona Monument-Turnuri; 
                    - reinnoire imbracaminte asfaltica pe strada Fratii Buzesti; 
                 - construire drum de interes local strada Chiliei. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Jurebie Iancu 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Frunza Alexandru 
  5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea listei cu dotari la „Adapost caini fara stapan 
,oras Bals,jud.Olt”. 
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Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Jurebie Iancu 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 
    6. Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi si modificarea statului de 
functii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals si a serviciilor 
subordonate Consiliului Local Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Dragan Gheorghe 
    7. Proiect de hotarare referitor aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
pentru anul 2017 din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bals si a 
serviciilor subordonate Consiliului Local Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Grigoriu Carmen 
    8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea si avizarea documentelor necesare derularii 
procedurilor de licitatie publica organizate in vederea atribuirii: 

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și 
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 
serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt;  
 - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a 
centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, 
precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Jurebie Iancu 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 
 
 
 

PRIMAR, 
Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
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                                                                                                                  Jr. Dinu Constantin 
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