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REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL 
LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI 

NR. 
HOT. 

DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 

1 15.01.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Căiuți 
nr.67/2020  privind aprobarea zonării fiscale, a nivelurilor valorilor impozabile, 
impozitele, taxele locale şi sancțiunile pentru anul fiscal 2021 

2 15.01.2021 Hotărâre privind organizarea rețelei de școlarizare în comuna Caiuti, județul Bacău 
pentru anul școlar 2021-2022 

3 15.01.2021 Hotărâre privind aprobarea preluării unui autoturism din patrimoniul Serviciului de 
Informații Externe în patrimoniul Comunei Căiuți, repartizarea acestuia și stabilirea 
normativului propriu de cheltuieli privind consumul de carburanți 

NR. 
HOT. 

DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 

4 27.01.2021 Hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali 
 ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2020   

5 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, pentru anul 
2021, ce va fi realizat cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare 

NR. 
HOT. 

DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 

6 25.02.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie- aprilie 2021 
7 25.02.2021 Hotărâre privind însușirea raportului de follow-up nr. 105 din 22.01.2021 privind 

modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 44 din 13.11.2018  
și a Deciziei nr. 44/1 din 04.02.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea 
măsurilor dispuse prin  Decizia nr. 44 din 13.11.2018, emise de Camera de Conturi 
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Bacău 
8 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021 
9 25.02.2021 Hotărâre privind  aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a comunei 

Căiuţi, judeţul Bacău asupra unor bunuri imobile 
10 25.02.2021 Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

,,Construirea și dotarea căminului cultural în satul Heltiu, comuna Căiuți, județul 
Bacău,, 

11 25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și  Temă de proiectare în vederea 
elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții  ,,Extindere 
rețea de alimentare cu apă în comuna Căiuți, județul Bacău” 

12 25.02.2021 Hotărâre privind  aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Căiuţi, judeţul Bacău și pentru serviciile publice de 
interes local din subordinea Consiliului local Căiuți 

 


