
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

 COMUNA TAMAȘI 

- PRIMAR –  

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a Consilului Local al Comunei Tamași, Județul Bacău, pentru 

data de 23 Iunie 2022, ora 09.00 

 

PRIMARUL COMUNEI TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU: 

 

Având în vedere: 

 

- prevederilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 3, lit. a) și lit. b), alin. 4 și alin.5 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- În temeiul art. 196, alin. 1, lit b, art. 197, alin. 1 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

Emite prezenta    

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1 –Se convoacă Consiliul Local al Comunei Tamași, Județul Bacău în ședință ordinară, pentru 

data de 23 Iunie 2022, ora 09.00 care va avea loc în Sala de conferințe a Sediului Administrativ 

Tamași.   

Propunerile privind ordinea de zi sunt înscrise în proiectul ordinii de zi anexă la prezenta 

dispoziție, parte integrantă din aceasta. 

 

Art. 2 – Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ pentru a asigura pregătirea 

corespunzătoare a ședinței Consiliului Local Tamași din data de 23 Iunie 2022, ora 09.00 se 

stabilesc următoarele măsuri:  

(1) Conform art. 134 aducerea la cunoștință publicului a ordinei de zi a ședinței Consiliului 

Local și invitarea consilierilor la lucrările ședinței. 

(2) Conform art. 134 materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se comunică comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local. 

 

Art. 3 – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Bacău, și va fi adusă 

la cunostință publică conform legii. 

 

 

                   PRIMAR,                                             Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general, 

      Andrei Daniel MATIEȘ                                                               Ciocârlan Andreea 

 

 

 

 

 

 

Nr. 173 din 17.06.2022 

                                                        

 

 

 



 

                                                                                 Anexă la Dispoziția  Nr. 173 din 17.06.2022 

 

  

 

 

Proiectul Ordinii de zi al ședinței Consiliului Local Tamași din  23 Iunie 2022, ora 09.00 

 

 

 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 40 privind modificarea Statului de functii și organigramei 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamasi, județul Bacău; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pe anul 2022; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local pentru trimestrul I, anul 2022 pentru Comuna Tamași; 

 

➢ Diverse. 

 

Materiale: proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarul comunei, rapoarte de 

specialitate, alte documente. 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

 

✓ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 40 privind modificarea Statului de functii și organigramei 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamasi, județul Bacău: 

-Comisia 2 - pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 

liniștii publice și a drepturilor cetățenilor; 

-Comisia 3 - pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială,  activități social-

culturale, culte și protecția copiilor. 

 

✓ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pe anul 2022; 

-Comisia 1 - pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ si 

urbanism; 

 

✓ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local pentru trimestrul I, anul 2022 pentru Comuna Tamași: 

-Comisia 1 - pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ si 

urbanism; 

-Comisia 2 - pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 

liniștii publice și a drepturilor cetățenilor; 

 
 
 

                 PRIMAR,                                             Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general, 

      Andrei Daniel MATIEȘ                                                                Ciocarlan Andreea 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 ROMÂNIA    JUDEŢUL BACĂU  COMUNA TAMAŞI 
 

                                                                                    Anexa 2 la Dispoziția Nr. 173 din 17.06.2022 

 

 

PRIMARUL COMUNEI TAMAȘI 

 

Convocare 

 

Stimate dle/dnă consilier local _____________________________________________, 

 

În temeiul art. 133 alin. (2), lit. a) și art. 134 alin. (4) Primarul Comunei Tamași vă invită la ședința 

ordinara a Consiliului Local care va avea loc în Sala de conferințe a Sediului Administrativ Tamași, 

în data de 23 Iunie 2022, ora 09.00 cu următorul proiect de ordine de zi:  

 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței: 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 40 privind modificarea Statului de functii și organigramei 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamasi, județul Bacău; 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: Comisia 2 și Comisia 3 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pe anul 2022; 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: Comisia 1 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local pentru trimestrul I, anul 2022 pentru Comuna Tamași 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: Comisia 1 și Comisia 2 

 

➢ Diverse. 

 

 

 

Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței Consiliului Local. Puteți să formulați 

amendamente la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local înscrise în proiectul ordinii de zi și să 

le transmiteți secretarului general la adresa de poștă electronică 

contactprimarie@comunatamași.ro. 

 

 Cu deplină colegialitate, 

 

 

 

                          PRIMAR, 

              Andrei Daniel MATIEȘ 

 

 

 

 

 

 


