
 

 

 
 

Domnului consilier......................... 

 

 Va aducem la cunostinta ca prin Dispozitia Primarului orasului Bals nr. 357/24.05.2019 s-a 

dispus convocarea Consiliului Local Bals, in sedinta ordinara, in data de 30.05.2019, ora 17, in sala de 

sedinte „Europa” a Primariei orasului Bals, cu urmatoarea 

 

                                                                 

                                                               ORDINE DE ZI: 

 

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

2018. 

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 

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

publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018. 

 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

 Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Moraru Mihaela Corina 

 3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului creditelor 

interne pe anul 2018. 

  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 

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

de 31.03.2019. 

  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 

 5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2019. 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

   O R A Ş U L   B A L Ş 

P R I M A R 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
www.bals.ro 

 



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 

6. Proiect de hotarare referitor la modificarea listei de investitii a orasului Bals pe anul 

2019. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Ionela 

Raportul comisiei de specialitate- prezinta Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezintă Tucan Dumitru 

7.Proiect de hotarare referitor la acordarea unor premii familiilor care aniverseaza minim 

50 de ani de casatorie neintrerupta. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Popescu Luminita 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Dragan Gheorghe 

Proiectul de hotărâre – prezinta Badanoiu Marian Ovidiu 
8. Proiect de hotarare referitor la  aprobare comisie şi cheltuieli privind organizarea şi 

desfăşurarea festivalului etnofolcloric „POMUL VIEŢII”,    ediţia a XXVI-a – 6 IUNIE 2019.  
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Voicu Daniela 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Cercel Georgeta 

Proiectul de hotărâre – prezinta Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina 

9.Proiect de hotarare referitor la introducerea in domeniul privat al Orasului Bals a unei 

suprafete de teren. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 

10. Proiect de hotarare referitor la darea  acordului de principiu privind preluarea in 

domeniul public al orasului Bals a unei parti dintr-un imobil situat in domeniul public al 

judetului Olt. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Osiac Ion 

11.Proiect de hotarare referitor la darea in folosinta gratuita catre O.C.P.I. Olt a unui 

spatiu,aflat in domeniu public al orasului Bals,in vederea infiintarii Biroului de Relatii cu 

Publicul al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 

12. Proiect de hotarare referitor la neasumarea organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru  pentru achizitia produselor aferente 

Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor  pentru derularea masurilor educative la nivelul orasului Bals 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 



Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George 

Proiectul de hotărâre – prezinta Frunza Alexandru 

13.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unui protocol de colaborare intre UAT Bals si 

UAT Caracal privind gazduirea in adapostul de animale fara stapan apartinand Orasului 

Bals a cainilor fara stapan capturati pe raza Municipiului Caracal. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Cirtog Marius 

Proiectul de hotărâre – prezinta Anghel Marian 

14.Proiect de hotarare referitor la  prelungirea termenului privind aprobarea listei de 

prioritati pentru solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala . 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru 

Proiectul de hotărâre – prezinta Tanasie Silviu Florin 

15.Intrebari,interpelari,petitii. 

 

 
PRIMAR, 

Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
 

 


