
 
 

DISPOZIŢIE  
Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 26.10.2017 
 

 
 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 
26.10.2017 ora 17:00, cu următoarea: 
 
                                                               ORDINE DE ZI:   
         
       1.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe anul 2017. 

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

            Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
       2.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2017. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George  
            Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona  

       3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la 
data de 30.09.2017. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 
                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
        Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

        4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2017. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 
           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 
      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 
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      5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 
interne la data de 30.09.2017. 

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

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 
        6. Proiect de hotarare referitor la aprobare Regulament de functionare a Serviciului 
Gestionare Caini Fara Stapan al orasului Bals,judetul Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 
        7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Construire pod nou in vederea restabilirii circulatiei pe drumul 
DC1A Bals-Spineni” in localitatea Bals,judetul Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 
       8. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Refacere rampe acces in vederea restabilirii circulatiei pe podul 
situat pe DJ643 Bals-Miinesti” in localitatea Bals,judetul Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu 
      9. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala 
nr.1,str.Ciresului nr.26,” orasul Bals,judetul Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 
     10. Proiect de hotarare referitor la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 
investitiei,indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii”Reabilitare si modernizare cladire Colegiul Tehnic  Nicolae 
Balcescu” orasul Bals,judetul Olt. 

                Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
                Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 
                Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

                       Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian 
 
 



     11.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 
    12.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 
            Raportul comisiei de specialitate – Anghel Marian  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Grigoriu Carmen Daniela 
      13.Întrebări, interpelări, petiţii.  
 

PRIMAR, 
Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
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