
 
 
 

DISPOZIŢIE  
Referitor la: convocarea Consiliului Local al oraşului Balş  

în şedinţă ordinară în data de 28.01.2016 
 
 
 

 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 28.01.2016 orele 
17:00, cu următoarea: 
 
                                                               ORDINE DE ZI: 
 
             1. Proiect de hotarare referitor la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de 
stat si particular la nivelul unitatii administrativ-teritoriale ,orasul Bals,judetul Olt,pentru anul 
scolar 2016-2017. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 
            Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian . 
            Proiectul de hotărâre – prezintă  Zamfira Gheorghe. 
            2. Proiect de hotărâre referitor la alocarea sumei de 46.000 lei Centrului de 
Excelenta la nivelul orasului Bals. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana.  
           3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea clasificarii unor strazi si a unui drum de 
exploatare in drum comunal si a documentatiei aferente. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă  Militaru Eugen.  
           4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitii DC 1A Bals-Spineni. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
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 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Anastasie Cornel. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă  Gheorghe Mariana.  
           5.Proiect de hotarare referitor la aprobarea anularii in cota de 73.3% a majorarilor 
de intarziere aferente obigatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv si 
a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata 
pana la 30 septembrie 2015 inclusiv stinse pana la aceasta data, constand in creante de 
natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-
teritoriala a orasului Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Langa Florentina. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tudor Vasile.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Badea Vanina. 
           6.Proiect de hotarare referitor la darea in administrarea S.C. APA CANAL 
OLTETUL S.R.L. Bals a fondului locativ al orasului Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Nicolici Augustin . 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Radu Florian. 
            7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acţiuni  şi lucrări de interes 
comunitar pentru  anul 2016 in cadrul Primăriei oraşului Balş. 
 Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Moţatu Marinel. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Turcitu Marin. 
           8.Proiect de hotarare referitor la aprobarea stabilirii situatiilor deosebite in vederea 
acordarii ajutoarelor de urgenta.  

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Marinel. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Anghel Marian . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă  Militaru Eugen. 
          9.Proiect de hotarare referitor la cesiune contract de concesiune. 

Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Ciontu Maria. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Tucan Dumitru . 
 Proiectul de hotărâre – prezintă  Vilceloiu Gabriel. 
         10.Proiect de hotarare referitor la aprobarea vanzarii terenului intravilan format din 
trei loturi, in suprafata totala de 304 mp,situat in Bals,str.N.Balcescu,langa S.C.TERMEX 
S.A. Bals 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 Tucan Dumitru.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana. 
           11. Proiect de hotarare referitor la aprobare organigrama,stat de functii si structura 
organizatorica a Spitalului Orasenesc Bals pe anul 2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Motatu Mariana. 



 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Turcitu Marin.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Radu Florian. 
         12. Proiect de hotarare referitor la aprobarea transmiterii unui autoturism 
apartinand Consiliului Local Bals catre Colegiul Tehnic Bals.  
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 
 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Croitoru Florin. 
 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela.  
 Proiectul de hotărâre – prezintă Radu Florian. 
         13. Întrebări, interpelări, petiţii. 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Ing. Mădălin-Ady Teodosescu 
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