
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI 

 

 

PROCES-VERBAL DE ŞEDINŢĂ 

Încheiat astăzi 29.03.2022 

 

Secretarul general al Comunei Tamași  

D-nelor şi d-nilor consilieri,  

  În conformitate cu prevederile Codului administrativ, în baza Dispoziţiei Primarului 

Comunei Tamaşi privind convocarea ședinței ordinare a Consliului Local al Comunei Tamași, 

Județul Bacău, pentru data de 29.03.2022, ora 10.00, prin invitaţia de participare la şedinţa nr. 

96 din 25.03.2022, aţi fost convocaţi la şedinţa extraordinara a lunii  martie. 

  Din verificarea condicii de prezenţă rezultă că la şedinţa de astăzi, din cei 12 consilieri 

care compun Consiliul Local al comunei Tamaşi, sunt prezenti toti cei 11 consilierii locali, 

absent fiind domnul Videnie Vali-Catalin, astfel că şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările. 

Secretarul General dă citire procesului verbal din ședința anterioară din data de 

21.03.2022  și solicită dacă sunt înscrieri la cuvânt referitor la procesul verbal. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot Procesul verbal al sedinței anterioare din 21.03.2022:  

Voturi pentru 11; voturi împotrivă 0, Abţineri 0. 

Procesul  verbal al sedinței anterioare este aprobat.  

Secretarul General mulțumește. 

 

Presedintele de sedinta prezinta Ordinea de zi a ședinței. 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 22 privind utilizarea excedentului bugetar din anii 

precedenti; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23 privind incheierea unor contracte de asistenta si 

reprezentare juridica, pentru anul 2022;  

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 24 privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica 

romano-catolica cu hramul „Sfanta Fecioara Maria Regina Rozariului” din sat Furnizari, 

com. Tamasi, jud. Bacau; 

 

➢ Diverse. 

 

Se supune la vot ordinea de zi: Voturi pentru 11; voturi împotrivă 0, Abţineri 0. 
 

 

 

 

 



Se contiunua cu prezentarea proiectelor de hotărâri: 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22 privind utilizarea excedentului bugetar din anii 

precedenti; 

 

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

Nu sunt luări de cuvânt. 

 

Voturi pentru 11; voturi împotrivă 0, Abţineri 0. 

 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 23 privind incheierea unor contracte de asistenta si 

reprezentare juridica, pentru anul 2022; 

 

Secretarul general precizează că avizele consultative al  comisiilor de specialitate sunt favorabile. 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

Nu sunt luări de cuvânt. 

 

Se supune la vot: Voturi pentru 11; voturi împotrivă 0, Abţineri 0 

 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 24  privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica 

romano-catolica cu hramul „Sfanta Fecioara Maria Regina Rozariului” din sat Furnizari, 

com. Tamasi, jud. Bacau; 

 

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

Nu sunt luări de cuvânt. 

 

Se supune la vot: Voturi pentru 11; voturi împotrivă 0, Abţineri 0 

 

 

După epuizarea ordinii de zi, la punctul DIVERSE  nu sunt luări de cuvânt. 

 

 

 În încheierea şedinţei, preşedintele de şedinţa mulţumeşte pentru modul în care au 

decurs lucrările şedinţei şi declară şedinţa închisă. 

 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemneaza, 

        CONSILIER LOCAL,                                                                      Secretar general, 

                    Bucur Gheorghe                                                                         Ciocarlan Andreea        


