
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

 COMUNA TAMAȘI 

- PRIMAR –  

 

 

DISPOZIȚIE 

privind suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tamași  

din 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, 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 suplimentează proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tamași din 

data de 23.06.2022, convocat prin Dispozitia Primarului Comunei Tamași nr. 173/17.06.2022, cu 

trei proiecte, conform anexei , parte integranta din prezenta dispozitie 

 

Art. 2 – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Bacău, și va fi adusă 

la cunostință publică conform legii. 

 

 

                   PRIMAR,                                             Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretar general delegat, 

      Andrei Daniel MATIEȘ                                                                 Ciocarlan Andreea 

 

 

 

 

 

 

Nr. 177 din 22.06.2022 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 Anexă la Dispoziția  Nr. 177 din 22.06.2022 

 

  

SUPLIMETAREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Local Tamași din 23 Iunie 2022, ora 09.00 

 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 43 privind aprobarea Contractului de asociere privind 

finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2022 la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  ADIB; 

 

➢ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 privind  aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2022 

 

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. 43 privind aprobarea Contractului de asociere privind 

finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap: 

-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; 

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

culturale, culte și protecția copiilor. 

 

✓ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2022 la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  ADIB: 

-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; 

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

culturale, culte și protecția copiilor. 

 

✓ PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 privind  aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru 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; 

-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. 
 
 

                 PRIMAR,                                             Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretar general delegat, 

      Andrei Daniel MATIEȘ                                                                Ciocarlan Andreea 
 

 
 


