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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. 10195 din 23.11.2021 
 

 

 

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. 379 din 23.11.2021 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 29.11.2021 ora 09.00, cu următoarea ordine de zi: 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 74  privind alegerea presedintelui de sedință.. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 75 privind acordarea mandatului special al reprezentantului 

legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Tamași în AGA Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 76 privind alocarea de fonduri necesare ADI GAZ SIRET 

pentru proiectul  ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale ADI ”Siret Gaz” comunele 

Tamași, Buhoci și Gioseni, Județul Bacău” 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 77 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III, 

anul 2021 pentru Comuna Tamași. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 78 privind acordarea Diplomei de onoare și premiu în bani 

cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2021. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 79 privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.80 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență 

doamnei Moise Marinela, în vederea refacerii imobilului din satul Tamași, Comuna Tamași, 

Județul Bacău distrus în urma unui incendiu. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.81 privind modificarea Statului de functii și  organigramei 

pentru aparatul de specialitate. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.82 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, 

județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.83 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022. 



 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.84 privind aprobarea sumei de 15.000 lei pentru acordarea 

unor cadouri cu ocazia Sărbătorilor de iarnă copiilor școlari și preșcolari din comuna 

Tamași, Judetul Bacău. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.85 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tamași  pentru ședința Adunării Generale a 

Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.12.2021. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 86 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III, 

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

 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 26.11.2019, ora 12.00  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 23.11.2021. 

 


