
 

 

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 

 

HOTĂRÂRE  

privind completarea comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția 

mediului, comerț și urbanism 

 

          Consiliul local al al Comunei Tamași, județul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară in data de 

20.05.2021: 

Avand in vedere: 

- Încheirea din data de 04.05.2021 a Judecătoriei Bacău, în dosarul nr. 5765/180/2021 privind 

validare mandat consilier supleant  

- Ordinul Prefectului Județului Bacău  nr. 418/29.10.2020, privind constatarea ca legal constituit 

a Consiliului local al comunei Tamași, judetul Bacău 

- prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Comunei Tamași,  

județul Bacau  

- HCL nr. 73din 06.11. 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

al Comunei Tamași, județul Bacău 

- raportul de specialitate al secretarului general al Comunei Tamași cu nr. 4212  din 05.05.2021; 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Tamași  cu nr. 4213 din 05.05.2021; 

  În temeiul prevederilor art.124, 125, 126, 127, 129, 134 alin.(3) lit.’’b’’, 139, 196 si 208 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 – Se aprobă completarea Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția 

mediului, comerț și urbanism cu dl. Popa Lucian, consilier local.  

 

Art.2 – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Comunei Tamași, judetul Bacau. 

 

 Art.3 – Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta hotărâre şi o 

va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei. 

 

                     Președinte ședință                           Contrasemnează 

     Consilier local                Secretar general  

                       Neagu Doinița                     Miron Mădălina Dumitrica  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

Nr. 33 din 20.05.2021 
Total consilieri în funcție: 12 Hotărâre adoptată cu ___ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ___  consilieri preze 

 


