
 
 
 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a Casei Praznicale către Parohia 
Ortodoxă Tamasi - inițiator Veronica DONȚU – Primarul Comunei Tamași, Județul Bacău 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 15.000 lei pentru acordarea unor 
cadouri cu ocazia Sărbătorilor de “Crăciun” și “Anul Nou” elevilor și prescolarilor din 
comuna Tamași, Judetul Bacău - inițiator Veronica DONȚU – Primarul Comunei Tamași, 
Județul Bacău 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Diplomei de onoare și premiu în bani 
cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2020 - inițiator Veronica DONȚU 
– Primarul Comunei Tamași, Județul Bacău 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind premierea unui sportiv de înaltă performanță pentru 
performanțele deosebite obținute în anul 2020 - inițiator Veronica DONȚU – Primarul 
Comunei Tamași, Județul Bacău 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea locurilor 
de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de 
muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru personalul din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului Comunei Tamași - inițiator Veronica DONȚU – Primarul 
Comunei Tamași, Județul Bacău 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare decontarii contravalorii transportului 
cadrelor didactice - inițiator Veronica DONȚU – Primarul Comunei Tamași, Județul 
Bacău 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare buget local anul 2020 - inițiator Veronica 
DONȚU – Primarul Comunei Tamași, Județul Bacău 

17. Diverse 
Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 
proiectele de acte normative menționate mai sus până la data de 10.11.2020, ora 9.00 la sediul 
Primăriei Comunei Tamași, Județul Bacău. 
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative menționate mai sus 
vor conține obligatoriu data primirii, persoana și datele de contact ale acesteia. 
 

PRIMAR, 
Veronica DONȚU 

 
 
 
 
 

Prezentul anunț a fost publicat la sediul Primăriei și a fost transmis spre publicare pe site-ul 
Primăriei Tamași, Județul Bacău, astăzi 07.11.2020 


