
 

DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 26.07.2018 

 

 

 

 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 iulie 

ora 15:00, cu următoarea: 

 

                                                               ORDINE DE ZI:  

 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului local la 

data de 30.06.2018. 

                  Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

                  Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

        Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 

30.06.2018. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

      Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

           Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

      Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

  3 .Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local si virari de credite intre 

capitole bugetare pe anul 2018. 

                     Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela  

          Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Costache Ramona-Ileana    

          Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 

       4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget al creditelor interne 

pe anul 2018. 

             Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

                       Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cirtog Ionela 
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                       Raportul comisiei de specialitate- prezinta Costache Ramona-Ileana 

             Proiectul de hotărâre – prezintă  Tudor Vasile 

5. Proiect de hotarare referitor la aprobarea sumei reprezentand subventia de la 

bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferenta locuintelor sociale. 

                     Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

          Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Costache Ramona-Ileana    

          Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 

6. Proiect de hotarare referitor la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii”CNI” S.A., pe baza de 

protocol, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii 

obiectivului de investitii Proiect tip-„Sala de sport cu tribuna 180 locuri” situat in 

Bals,str.N.Balcescu nr.2B,jud.Olt. 

                      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

           Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Militaru Eugen-Dumitru    

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu-Florin 

7. Proiect de hotarare referitor la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii”CNI” S.A., pe baza de 

protocol, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii 

obiectivului de investitii Proiect tip-„Bazin de inot didactic” situat in 

Bals,str.N.Balcescu nr.2B,jud.Olt. 

                      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

           Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Militaru Eugen-Dumitru    

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu-Florin 

          8. Proiect de hotarare referitor la reanalizarea HCL Bals nr.96/28.12.2017 privind 

insusirea inventarului domeniului public al orasului Bals. 

          Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

           Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

           Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion 

          9.Proiect de hotarare referitor la reanalizarea HCL Bals nr.97/28.12.2017 privind  

insusirea inventarului domeniului privat al orasului Bals. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

         10. Proiect de hotarare referitor la revocare HCL Bals nr.18/02.02.2016 privind darea 

in administrarea S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. a fondului locativ si a fisei de calcul 

pentru stabilirea chiriei. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 

 



          11. Proiect de hotarare referitor la completarea art.1 din HCL Bals nr.6/28.01.2016 
privind  aprobarea clasificarii unor strazi si a unui drum de exploatare in drum comunal si 

intocmirea documentatiei aferente. 

         Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

          Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel 

          Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen 

          Proiectul de hotărâre – prezintă Tanasie Silviu-Florin 

12. Proiect de hotarare referitor la  premierea elevilor care au obtinut performante 

deosebite la examenul de evaluare nationala si de bacalaureat in anul scolar 2017-2018 

                      Iniţiator: Consilier local  – Dragan Gheorghe 

           Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin  

           Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Anghel Marian    

           Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

13.Întrebări, interpelări, petiţii. 

 

 

PRIMAR, 

Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       AVIZAT,                                                                                                                                   

                                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                   Jr. Dinu Constantin 

Nr.564
 

Balş, 19.07.2018 
 

 


