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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. 4291 din 24.05.2022 
 

 

 

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. 147 din 24.05.2022 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 30.05.2022 ora 09.00, cu următoarea ordine de zi: 
 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 31 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

perioada mai 2022 – iulie 2022; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 32 privind decontarea contravalorii transportului efectuat 

de cadrele didactice; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local pentru trimestrul I, anul 2022 pentru Comuna Tamași; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 34 privind avizare „ ÎNTOCMIRE P.U.Z. – 

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE ÎN COMUNA TAMAȘI JUDEȚUL 

BACĂU” pentru terenul intravilan situat în sat Tamași, comuna Tamași, județul Bacău – 

beneficiar BÂGIU MIHAI-ANDREI; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35 privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al 

burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza 

Comunei Tamași pentru semestrul II anului școlar 2021-2022; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 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 27.05.2022, 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 24.05.2022. 

 


