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Nr. 2259 din 15.03.2022 
 

 

 

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. 91 din 15.03.2022 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 21.03.2022 ora 10.00, cu următoarea ordine de zi: 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12  privind decontarea contravalorii transportului 

efectuat de cadrele didactice; 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 13 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local pentru trimestrul IV, anul 2021 pentru Comuna Tamași; 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 

IV, anul 2021al Școlii Gimnaziale Chetriș, Comuna Tamași, Județul Bacău ; 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.15 privind modificarea Statului de functii și  

organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamasi;  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.16 privind incheierea unor contracte de consultanta, 

asistenta si reprezentare juridica, pentru anul 2022 ; 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.17 privind scutirea de la plata taxei de salubritate pentru 

anul 2022; 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.18 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 

restant de către Primarul Comunei Tamași, in timpul anului 2022; 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.19  privind aprobarea parametrilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Intrare in legalitate - Modernizare drumuri de interes local în Comuna 

Tamași, județul Bacău”; 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20 privind actualizarea Devizului general al obiectivului 

de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, Județul Bacău”; 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.21 privind utilizarea excedentului bugetar din anii 

precedent 

 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 18.03.2022, 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 15.03.2022. 


