
 
DISPOZIŢIE  

Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  
în şedinţă ordinară în data de 26.11.2015 

 
 
 

 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 26.11.2015, orele 
17:00, cu următoarea: 
 
                                                               ORDINE DE ZI: 
 

 
             1. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului primarului orasului Bals privind starea 
economica,sociala si de mediu a orasului Bals pentru anul 2014. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Turcitu Marin.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Iordache Marin.  
          2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.          

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Vîlceloiu Gabriel. 
           3.Proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Vîlceloiu Gabriel. 
            4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat din orasul Bals,pentru anul scolar 2015-2016. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Vîlceloiu Gabriel. 
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            5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru 
UAT Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dna.Cirtog Liselotte. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tudor Vasile . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Zamfira Gheorghe. 
            6. Proiect de hotarare referitor la acceptarea ca membru  in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Seviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare„Oltul”a 
Consiliului local Crimpoia. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Radu Florian. 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.Turcitu Marin. 
            7.Proiect de hotarare referitor la indreptare eroare materiala cuprinsa in titlul  
H.C.L. nr.109/13.10.2015,privind organizarea celei de-a VII-a editii a „Festivalului 
Toamnei”. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl.Turcitu Marin.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Radu Florian. 
            8.Proiect de hoatare referitor la aprobarea planurilor de delimitare administrativ 
teritoriala a UAT oras Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Iancu Jurebie. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl.Tucan Dumitru.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna.Gheorghe Mariana. 
           9.Proiect de hotarare referitor la modificarea unui post vacant-functie publica in 
Statul de Functii din cadrul Primariei orasului Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl.Turcitu Marin.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Radu Florian. 
           10. Proiect de hotarare referitor la revocarea HCL nr.100/27.08.2015. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl.Turcitu Marin.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Radu Florian. 
            11. Proiect de hotărâre referitor la completarea inventarului domeniului public al 
orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Iancu Jurebie. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tucan Dumitru . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă dna.  Badea Vanina. 
           12.Proiect de hotarare referitor la insusire inventar domeniu privat al orasului Bals. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl.Iancu Jurebie. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl. Tucan Dumitru . 



 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl.  Militaru Eugen. 
           13.Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă dnl. Dinu Constantin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă dnl.Turcitu Marin.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă dnl. Radu Florian. 
            14. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 

PRIMAR, 
Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 

 
                                                                                                                       AVIZAT,                                                                                    

                                                                                                                     SECRETAR 
Jr. Dinu Constantin 

Nr. 1262 

Balş, 20.11.2015 


