
  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA TAMAŞI 

 
 

Sat Tamaşi,  Str.Principală nr. 148 B Com.Tamaşi,Jud. Bacau, Tel/Fax: 0234-225.025,e-mail:contactprimarie@comunatamasi.ro 

Nr. 664 din 22.11.2020 
 

În conformitate cu prevederile art. 6, art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală, republicată, aducem la cunostință publică următoarele: 

 

ANUNȚ PUBLIC 
Prin dispoziția nr. 18 din 21.01.2020 se convocă Consiliul Local al Comunei Tamași, Județul în 

ședința ordinară, conform prevederilor art. 133, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
pentru data de 28.01.2021 ora 09.00, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de învățământ din 
Comuna Tamași, Județul Bacău pentru anul scolar 2021-2022” – initiator Primar 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local 
pentru  repartizarea orelor de muncă pe care trebuie să le presteze în anul 2021 beneficiarii de 
ajutor social conform Legii nr. 416/2001– initiator Primar 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind includerea drumului DS 131/1 în domeniul public al Comunei 
Tamasi, Județul Bacău– initiator Primar 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții 
“Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mica – amenajare podețe” – initiator Primar 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de comodat nr. 
8/4952/2016 și a cotizației anuale a Comunei Tamași la patrimoniul Asociației G.A.L. CETATEA 
TAMASIDAVA– initiator Primar 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea rectificării valorii de inventar a obiectivului   “ Extindere si 
Amenajare  Scoala  Gimnaziala nr. 1 Tamasi  “– initiator Primar 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea modificării valorii de inventar a obiectivului Casa 
Praznicală din Tamași - initiator Primar 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului din anii precedenți pentru obiectivul de 
investiții “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mica – amenajare podețe” - initiator 
Primar 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de ședință pentru perioada februarie 
2021 – aprilie 2021 – initiator Primar 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru desfășurarea 
activității Consiliului Local Tamași– initiator Primar 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Consiliului Local al Comunei Tamași - initiator Primar 

12. 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 27.01.2021, ora 9.00 la sediul Primăriei 
Comunei Tamași, Județul Bacău sau pe email contactprimarie@comunatamasi.ro 
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 afisat la sediul Primăriei și a fost transmis spre publicare pe site-ul Primăriei 
Tamași, Județul Bacău, astăzi 22.01.2021 


