
 

 

 
DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  
în şedinţă ordinară în data de 28.09.2017 

 
           Viceprimarul oraşului Balş, judeţul Olt,in baza dispozitiei nr.692/11.09.2017 de delegare 
a atributiilor Primarului  catre Viceprimarul orasului Bals, 
 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 
28.09.2017 ora 18:30, cu următoarea: 
                                                                ORDINE DE ZI:  
 
    1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2017si virari de 
credite intre capitole bugetare. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 
    2. Proiect de hotarare referitor la modificarea organigramei si a statului de functii prin 
mutarea a trei posturi ocupate de la Serviciul sere spatii verzi la Serviciul gestionare caini 
fara stapan din cadrul Primariei orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
             Raportul comisiei de specialitate – Grigoriu Carmen Daniela 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Frunza Alexandru 
    3. 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 
             Raportul comisiei de specialitate – Anghel Marian 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Dragan Gheorghe 
    4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in 
anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Bals si pentru serviciile 
subordonate Consiliului Local Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
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            Raportul comisiei de specialitate – Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Grigoriu Carmen Daniela 
    5.Proiect de hotarare referitor la transformarea unor posturi si modificarea statului de 
functii al Spitalului Orasenesc Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate –Dragan Gheorghe  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Moraru Mihaela-Corina 
    6. Proiect de hotarare referitor la reanalizare  HCL nr.48/13.07.2017 privind stabilire 
salarii de baza ale salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului 
Bals si serviciilor subordonate. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana 
            Raportul comisiei de specialitate – Stana Daniela  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 
   7. Proiect de hotarare referitor la aprobare Regulament eliberare aviz orar de 
functionare si autorizatie functionare pentru desfasurarea activitatii comerciale din orasul 
Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Sirbu Gabriela 
              Raportul comisiei de specialitate – Statie George 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
  8. Proiect de hotarare referitor la aprobare documentatie tehnico-economica faza DALI si  
indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei” Reabilitare termica pentru 
imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul orasenesc Bals”. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 
              Raportul comisiei de specialitate – Militaru Eugen 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
  9 Proiect de hotarare referitor la alegere presedinte de sedinta. 

Iniţiator: Presedinte de sedinta - Ciocirlan-Serban Felicia -Adelina 
            Raportul comisiei de specialitate – Patru Mircea Marian  
 Proiectul de hotărâre – Deloreanu Monica-Madalina 
   10. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 

VICEPRIMAR, 
Badea Vanina Elena 

 
 
 

                                                                                                                       AVIZAT,                                                                                                                      
                                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                  Jr. Dinu Constantin 
Nr. 720 

Balş, 22.09.2017 
 


