
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

 COMUNA TAMAȘI 

- PRIMAR –  

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a Consilului Local al Comunei Tamași, Județul Bacău, 

pentru data de 30 septembrie  2021, ora 09.00 

 

PRIMARUL COMUNEI TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU: 

 

Având în vedere: 

 

- prevederilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 3, lit. a, alin. 4 și alin.5 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- În temeiul art. 196, alin. 1, lit b, art. 197, alin. 1 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 

Emite prezenta    

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1 –Se convoacă Consiliul Local al Comunei Tamași, Județul Bacău în ședința ordinară, 

pentru data de 30 septembrie 2021, ora 09.00 care va avea loc în Sala de conferințe a Sediului 

Administrativ Tamași.  

Cosilierii locali se vor conforma masurilor legale privind limitarea răspândirii 

coronavirusului, în sensul că vor purta mască și mănuși, și vor păstra distanța socială. 

Propunerile privind ordinea de zi sunt înscrise în proiectul ordinii de zi anexă la prezenta 

dispoziție, parte integrantă din aceasta. 

 

Art. 2 – Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ pentru a asigura pregătirea 

corespunzătoare a ședinței Consiliului Local Tamași din data de 30 septembrie 2021, ora 09.00  

se stabilesc următoarele măsuri: 

(1) Conform art. 134 aducerea la cunoștință publicului a ordinei de zi a ședinței 

Consiliului Local și invitarea consilierilor la lucrările ședinței. 

(2) Conform art. 134 materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se comunică comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local. 

 

Art. 3 – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Bacău, și va fi adusă 

la cunostință publică conform legii. 

 

 

                   PRIMAR,                                             Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general, 

      Andrei Daniel MATIEȘ                                                      Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 313  din 23.09.2021 

                                                 



 

       Anexă la Dispoziția nr.  313 din  23.09.2021 

 

 

Proiectul Ordinii de zi al ședinței Consiliului Local Tamași din  30.09.2021, ora 09.00 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65  privind participarea UAT Tamași la elaborarea 

Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public 

local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a 

Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de 

trafic pentru tren urban. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 66 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 

II, anul 2021al Școlii Gimnaziale Chetriș, Comuna Tamași, Județul Bacău. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 67 privind rectificarea bugetului local al comunei 

Tamași, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 68 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al Comunei Tamaşi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Chetriş, Comuna 

Tamaşi, Judeţul Bacău pentru anul scolar 2021 – 2022. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 privind primirea U.A.T. Berești Bistrița în calitate de 

membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului 

Constitutiv și a Statului acesteia. 

 

 Diverse. 

 

Materiale: proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarul comunei, rapoarte de 

specialitate, alte documente. 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

 

-Comisia 1 proiectele 65, 66. 67, 68, 69 

-Comisia 2 proiectele 65, 66. 67, 68, 69 

-Comisia 3 proiectele 65, 66. 67, 68, 69. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 PRIMAR,                                             Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general, 

      Andrei Daniel MATIEȘ                                                      Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ROMÂNIA    JUDEŢUL BACĂU  COMUNA TAMAŞI 
 

Anexa 2 la Dispoziția nr.  313 din  23.09.2021 

 

PRIMARUL COMUNEI TAMAȘI 

 

Convocare 

 

Stimate dle/dnă consilier local _____________________________________________, 

 

În temeiul art. 133 alin. (1),  Primarul Comunei Tamași vă invită la ședința ordinară a Consiliului 

Local care va avea loc în Sala de conferințe a Sediului Administrativ Tamași, în data de 

30.09.2021, la ora 09.00 cu următorul proiect de ordine de zi: 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței: 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65  privind participarea UAT Tamași la elaborarea 

Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public 

local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a 

Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de 

trafic pentru tren urban. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 66 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 

II, anul 2021al Școlii Gimnaziale Chetriș, Comuna Tamași, Județul Bacău. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 67 privind rectificarea bugetului local al comunei 

Tamași, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 68 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al Comunei Tamaşi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Chetriş, Comuna 

Tamaşi, Judeţul Bacău pentru anul scolar 2021 – 2022. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 privind primirea U.A.T. Berești Bistrița în calitate de 

membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului 

Constitutiv și a Statului acesteia. 

 

 Diverse. 

 

Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței Consiliului Local. Puteți să 

formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local înscrise în proiectul ordinii 

de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă electronică 

contactprimarie@comunatamași.ro. 

 

 Cu deplină colegialitate, 

 

                 PRIMAR, 

        Andrei Daniel MATIEȘ 

 

 

 

 

 

 



              Anexa nr. 2  la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local 

 

                                                                 

 

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. 8016 din 23.09.2021 

 

 
 

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. 313 din 23.09.2021 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 30.09.2021 ora 09.00, cu următoarea ordine de zi: 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65  privind participarea UAT Tamași la elaborarea 

Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public 

local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a 

Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de 

trafic pentru tren urban. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 66 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 

II, anul 2021al Școlii Gimnaziale Chetriș, Comuna Tamași, Județul Bacău. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 67 privind rectificarea bugetului local al comunei 

Tamași, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 68 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al Comunei Tamaşi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Chetriş, Comuna 

Tamaşi, Judeţul Bacău pentru anul scolar 2021 – 2022. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 privind primirea U.A.T. Berești Bistrița în calitate de 

membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului 

Constitutiv și a Statului acesteia. 

 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 29.09.2021, ora 09.00 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, 

        Andrei Daniel MATIEȘ 

 
 

 

Prezentul anunț a fost afisat la sediul Primăriei și a fost transmis spre publicare pe site-ul Primăriei 

Tamași, Județul Bacău, astăzi 23.09.2021. 


