
 

DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 29.08.2018 

 

 

 

 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 29 august 

ora 16:00, cu următoarea: 

 

                                                               ORDINE DE ZI:  

 

 

1. Proiect de hotărâre referitor la declararea ca vacante a locurilor de consilieri 

locali  ocupate de doamna Grigoriu Carmen Daniela si domnul  Militaru Eugen Dumitru. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Marius 

           2. Proiect de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local  al doamnei 

Cercel Georgeta si la validarea mandatului de consilier local al domnului Tucan Dumitru 

in Consiliul Local Bals. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

 3. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea doamnei Grigoriu Carmen Daniela si 

domnului Militaru Eugen Dumitru in cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Balş. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Patru Mircea Marian 
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             4. Proiect de hotărâre referitor la înlocuirea doamnei Grigoriu Carmen Daniela  si 

domnului Militaru Eugen Dumitru in Consiliile de Administraţie din cadrul unitatilor de 

invatamant ale orasului Bals. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe  

 Proiectul de hotărâre – prezintă Tănasie Silviu 

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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea,Bals”. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a Casei de Cultura a orasului Bals”. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

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

faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ Cresterea 

eficientei energetice a corpurilor de cladire internet 1,internat2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP INTERNAT 1. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Costache Ramona 

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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internet 1,internat2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP INTERNAT 2. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internet 1,internat2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP ATELIERE. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 



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

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

eficientei energetice a corpurilor de cladire internet 1,internat2,ateliere si cantina din 

cadrul Colegiului Tehnic  Bals” – CORP CANTINA. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Eftinoiu Marian 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Tudor Vasile 

           11. Proiect de hotarare referitor la aprobarea nomenclatorului stradal cu numerele 

de imobil pentru blocurile de locuinte si strazile din orasul Bals. 

            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Marcel 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tanasie Silviu  

            Proiectul de hotărâre – prezintă Statie George 

           12. 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 

          13.Intrebari,interpelari,petitii. 

 

 

 
PRIMAR, 

Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       AVIZAT,                                                                                                                                   

                                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                    Jr. Dinu Constantin 

Nr.629
 

Balş, 21.08.2018 

 


