
 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 28.06.2018 
 

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 

28.06.2018 ora 17:00, cu următoarea: 

 

                                                                ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea  structurii pe specialitati a Comisiei  

sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate 

de catre Agentia Nationala pentru Locuinte,de repartizare a locuintelor care devin 

vacante si de verificare a documentelor depuse in vederea prelungirii contractelor 

de inchiriere .  

        Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria 

              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 

              Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile 

2. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice –faza 

DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei  

„Reabilitare,modernizare si echipare gradinita cu program normal nr.1” din orasul 

Bals,jud.Olt. 

        Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 

              Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

     3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice –faza                     

DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei  „Modernizare si 

echipare gradinita cu program normal nr.2” din orasul Bals,jud.Olt. 

        Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

              Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Jurebie Iancu 

              Raportul comisiei de specialitate- prezinta Militaru Eugen 

              Proiectul de hotărâre – prezinta Gheorghe Mariana 
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     4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea incheierii unui contract avand ca obiect 

consultanta,asistenta si reprezentare juridica . 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

      5.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 

 Iniţiator: Consilier local – Deloreanu Monica Madalina 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela 

 Proiectul de hotărâre – prezinta Patru Mircea Marian 

       6.Intrebari,interpelari,petitii. 

 

 

 
PRIMAR, 

Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       AVIZAT,                                                                                                                                   

                                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin 

Nr.514
 

Balş, 22.06.2018 

 


