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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. 3454 din 21.04.2022 
 

 

 

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. 112 din 21.04.2022 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 27.04.2022 ora 09.00, cu următoarea ordine de zi: 
 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 25 privind desemnarea consilierilor locali în vederea 

formării comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al Comunei Tamași, Județul Bacău pentru anul 2021; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 26 privind aprobarea Programului de gospodărire al 

Comunei Tamași, Județul Bacău pentru anul 2022; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 27  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 16.05.2022; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 28 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, 

județul Bacău si actualizarea listei de investitii pentru anul 2022;  

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 29 privind luare la cunoștință a Raportului de follow-up 

nr. 25218 din data de 04.03.2022 incheiat in urma actiunii de verificare a modului de ducere 

la îndeplinire a măsurilor dispuse prin  Decizia nr. 19 din 15.06.2021 emisă de către 

directorul Camerei de Conturi, Județul Bacău împreuna cu Decizia nr. 19/1 din 14.03.2022; 

 

➢ 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 26.04.2022, 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 21.04.2022. 

 


