
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: stabilirea numărului ,denumirii şi componenţei comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al oraşului Balş  
 

  
      Consiliul Local Bals intrunit in sedinta de constituire ,convocat in baza 
Ordinului Prefectului Judetului Olt-nr.153/25.06.2016, la data de 28.06.2016,ora 15, 
 
 Având în vedere: 

- prevederile art.54 alin.(1),(2) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15,16,17,18 si 30 din Anexa nr.1 la O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobata cu 
modificari prin Legea nr.673/2002; 

 În temeiul prevederilor art. 54 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

 Art. 1. Se aprobă un număr de 4 comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local al 
oraşului Balş, astfel: 

 1. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 
2. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultura,servicii şi 

comerţ; 

 
3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport şi 

de agrement; 

 
4. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 

 

           Art. 2. Se aproba componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals, 
astfel: 

1. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor: 

- Stana Daniela 
                   -Patru Marian Mircea 
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                   -Statie George 
                   -Cirtog Marius 
                   -Deloreanu Madalina-Monica 
            2. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultura, servicii şi comerţ; 

                -Costache Ramona 
                  -Tudor Vasile 
                  -Hristea Marin 
                  -Statie George 
                  -Badea Vanina Elena 
         3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport şi de 

agrement; 

              -Moraru Mihaela –Corina 
              -BadanoiuMarian-Ovidiu 
              -Ciocirlan-Serban Felicia-Adelina 
              -Anghel Marian-Viorel 
              -Dragan Gheorghe 
              -Grigoriu Carmen-Daniela 
              -Stana Daniela 
      4. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 

            -Osiac Ion 
            -Gheorghe Mariana 
            -Militaru Eugen Dumitru 
            -Tanasie Silviu Florin 
            -Statie George 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului 
oraşului Balş, Secretarului oraşului Balş şi Instituţiei Prefectului judeţului Olt pentru ducere la 
îndeplinire. 
 

PREŞEDI&TE DE ŞEDI&ŢĂ, 
Dragan Gheorghe 

 
 
 

 

                                                                  Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                        lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                            SECRETAR 
                                                                                          Jr. Dinu Constantin   
Balş, 28.06.2016 
Nr. 6 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi) 



 


