
 

 

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 acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Gora Georgeta, în vederea refacerii 

imobilului din satul Furnicari, Comuna Tamași, Județul Bacău distrus în urma unui incendiu 

 

 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară în 

data de 20.05 .2021: 

Având în vedere:  

- Raportul de specialitate nr. 4262/2021 întocmit de Vladu Liviu - Florin din cadrul 

Primăriei Comunei Tamași 

- Referatul de aprobare nr.  4267/2021 al Viceprimarului cu atributii de primar Comunei 

Tamași, Județul Bacău privind necesitatea și oportunitatea proiectului  

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare 

- Art. 76, alin. 2 și alin. 4, lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 

și completările ulterioare 

- HCL nr. 27/2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Tamaşi, Judeţul Bacău pe anul 

2021 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit d, alin. 7, lit. h, art. 133, alin. 1, art. 139 alin. (1), art. 

196 alin.(1) lit. “a”,  art. 198, art. 200, din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.l. Se acordă un ajutor de urgență în sumă de 5.000 lei doamnei Gora Georgeta, în 

vederea refacerii imobilului din satul Furnicari, Comuna Tamași, Județul Bacău distrus în urma 

unui incendiu din data de 29.04.2021. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Viceprimarului cu atrbutii de 

primar Comunei Tamași prin compartimentele de specialitate. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Viceprimarului cu atribuții de primar Comunei 

Tamași, compartimentului  financiar contabil, impozite si taxe, eliberare autorizatii de transport si 

resurse umane, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică 

conform legii.  

  

                      Președinte ședință               Contrasemnează 

     Consilier local                Secretar general  

                       Neagu Doinița                     Miron Mădălina Dumitrica  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

Nr. 37 din 20.05.2021 
Total consilieri în funcție: 12 Hotărâre adoptată cu ___ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ___  consilieri 

preze 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 


