
 ROMÂNIA    JUDEŢUL BACĂU  COMUNA TAMAŞI 
 

                                                                                    Anexa 2 la Dispoziția Nr. 379 din 

23.11.2021 

 

 

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 29 Noiembrie  2021, ora 09.00 cu următorul proiect de ordine de zi: 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței: 

 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. 

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 

 


