
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

COMUNA TATARASTI 

-PRIMAR- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DISPOZIŢIA Nr.27 
                                                           din 21.01.2022 

privind  convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului  Local al comunei Tatarasti, joi,  

27 ianuarie 2022.
 

                

  Primarul comunei Tatarasti, judeţul Bacau, avand in vedere: 

- prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a), art.196, alin.(1), 

lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

D I S P U N E: 

 

   Art.1.  Se convoaca  in sedinta ordinara, Consiliul Local al comunei Tatarasti, joi, 27 

ianuarie  2022, ora 10
00

 .  Sedinta  va avea loc  in Caminul Cultural al comunei 

Tatarasti,  cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa  la prezenta dispozitie. 
 

   Art.2.  Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiei  de specialitate careia i-a fost 

transmis spre avizare proiectul de hotarare, este cuprins in anexa la prezenta dispozitie. 

  

  Art.3.  Materialele inscrise pe  proiectul ordinii de zi se vor pune la dispozitia 

consilierilor  locali, pe suport de hartie, sub semnatura de primire.  
 

  Art.4.  Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra  

proiectelor de hotarare inscrise  pe proiectul  ordinii de zi. 
 

  Art.5.  Prezenta dispozitie  se comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau, in 

vederea verificarii legalitatii si va fi adusa  la cunostinta publica  prin afisare. 

 

 

 

 
 

 

 

          Primar,                                                                       Contrasemneaza,                                                             

    Tabacaru Petru                                                                 Secretar General, 

                                                                                                  Rotaru Ion 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa la Dispozitia nr.27 din 21.01.2022 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Tatarasti, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale pentru anul 2021, ale secretarului general al U.A.T. Tatarasti, județul  Bacău.  

  

                                                                                  Initiator: Primar Tabacaru Petru 

 

  Comisia III -  pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii  si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor; 

  

2. Proiect de hotarare  privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce 

vor fi efectuate in anul 2022 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social 

potrivit  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 

                                                                                  Initiator: Primar Tabacaru Petru 

 

  Comisia  Comisia I - pentru  programe de  dezvoltare economico–sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 

mediului, servicii si comert;   

                                                     

3.  Proiect de hotarare  privind aprobarea planului anual de actțiune privind serviciile sociale 

pentru anul 2022. 

 

                                                                                  Initiator: Primar Tabacaru Petru 

 

  Comisia  II - pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement;                                                      

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului mediu de carburanti pentru autoturismele, 

autovehiculele, utilajele si motoutilajele din dotarea primariei comunei Tatarasti, judetul Bacau, 

pentru anul 2022. 
                                                                                  Initiator: Primar Tabacaru Petru 

 

Comisia I - pentru  programe de  dezvoltare economico–sociala, buget, finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii 

si comert;   

          

5. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui şedinţelor Consiliului Local Tataraşti 

pentru perioada februarie 2022 – aprilie  2022.  

                                                                                  Initiator: Primar Tabacaru Petru 

 

  Comisia III -  pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii  si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor. 

  

                                                                                   

Diverse. 

 

 

          Primar,                                                                                                  Contrasemneaza,                                                             

    Tabacaru Petru                                                                                            Secretar General, 

                                                                                                                            Rotaru Ion 

   

 


