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HOTĂRÂRE  

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 

 

Consiliului Local al Comunei Tamaşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară în data de 

27.04.2022: 

Având în vedere:  

-Adresa nr. 27765 din 15.03.2022 a Camerei de Conturi Bacău înregistrată cu nr. 2395 din 

17.03.2022; 

-Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Tamași  cu nr. 3422/20.04.2022; 

-Referat de aprobare al  Primarului Comunei Tamași nr. 3423 din 20.04.2022; 

-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași;  

-HCL nr. 54/11.08.2021 privind însușirea Raportului de audit financiar nr. 7859 din 19.05.2021 

împreună cu Decizia nr. 19 din 15.06.2021 emisă de către directorul Camerei de Conturi, Județul 

Bacău pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în urma acțiunii Audit financiar 

asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale UAT a Comunei Tamași; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 49, alin. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Art. 33 alin (1) din Legea 94/1992 privind organizarea si funcționarea Curții de Conturi, 

republicata; 

-  Art. 129  alin.1, alin 2, lit. b, alin. 4, lit. a  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 

din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  

Adoptă prezenta 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 – Se aprobă 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. 

Art. 2 – Se aprobă prelungirea pana la data de 15.06.2022 a termenului pentru ducerea la  îndeplinire 

a masurii nr. II.8 din Decizia nr. 19 din 15.06.2021. 

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotarârii se încredințează Primarul Comunei Tamași, 

Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, eliberare autorizații de transport și resurse 

umane. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Tamași, Compartimentului 

financiar contabil, impozite și taxe,eliberare autorizații transport și resurse umane și Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică conform legii.  

    

        Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                        Secretar general  

           Bucur Gheorghe                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 
Nr. 28 din 27.04.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 8  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 4  abțineri din  12 consilieri prezenți 


