
 

DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 27.09.2018 

 

 

 

 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 27 

septembrie  ora 17:00, cu următoarea: 

 

                                                                 ORDINE DE ZI:  

  

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea propunerii de incadrare a drumului 

comunal DC12A Bobicesti-Bals in caregoria de folosinta a drumurilor de interes 

judetean si trecerea acestuia din domeniul public al orasului Bals in domeniul 

public al judetului Olt. 

      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Tanasie Silviu Florin 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

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

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

amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de 

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

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 Tanasie Silviu-Florin    

            Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

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

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

amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de 

investitii Proiect tip-„Bazin de inot didactic” situat in orasul Bals,str.N.Balcescu 

nr.2B,jud.Olt. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
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             Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel  

             Raportul comisiei de specialitate -  prezinta Tanasie Silviu-Florin 

             Proiectul de hotărâre – prezinta Costache Ramona-Ileana 

4. Proiect de hotarare referitor la aprobare modificare Stat de functii pe anul 2018 al 

Spitalului orasenesc Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Istrate Minuta  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Dragan Gheorghe 

Proiectul de hotărâre – prezinta Pirva Corina Mihaela 

5. Proiect de hotarare referitor la aprobare concesiune prin licitatie publica a 

terenului in suprafata de  225 mp , situat in orasul Bals,jud.Olt,str.Nicolae Balcescu 

nr.113-115. 

      Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria  

Raportul comisiei de specialitate – prezinta Tanasie Silviu Florin 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa 

cu strigare a terenului intravilan in suprafata totala de 5080 mp,situat in 

Bals,str.Depozitelor nr.7 si a documentatiei de atribuire privind vanzarea. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 

7.Proiect de hotarare referitor la solicitarea adresata ministrului educatiei nationale 

pentru emiterea avizului conform in vederea dezmembrarii unui imobil – teren situat in 

orasul Bals,str.N.Balcescu,nr.23-25,jud.Olt si  realizarii investitiei ” Imbunatatirea 

serviciilor recreative in orasul Bals-Construire Centru Multifunctional in orasul 

Bals,jud.Olt”. 

       Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin   

 Proiectul de hotărâre – prezinta Cirtog Marius  

        8.Proiect de hotarare referitor la aprobare documentatie tehnico-economica –faza 

Studiu de fezabilitate si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii 

investitiei”Imbunatatirea serviciilor recreative in orasul Bals-Construire Centru 

Multifunctional in orasul Bals,jud.Olt”.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 

        9.Proiect de hotarare referitor la aprobare documentatie tehnico-economica –faza 

Studiu de fezabilitate mixt si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii 

investitiei”Imbunatatirea spatiului public in orasul Bals – Amenajare zona de agrement 

(Balta Garii) si drum de acces (str.Nufarului)”.  

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian. 



 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu Florin.  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Osiac Ion. 

        10.Proiect de hotarare referitor la alegere presedinte de sedinta. 

 Iniţiator: Consilier local – Frunza Alexandru 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian      

        11.Intrebari,interpelari,petitii. 

 

 

 
PRIMAR, 

Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       AVIZAT,                                                                                                                                   

                                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin 

Nr.694
 

Balş, 21.09.2018 

 


