
1 

 

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 

NR. 

HOT. 

DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 

13 31.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea încheierii contractului de prestări servicii  silvice cu 

Direcţia Silvică Bacău , cu prețul de 87 lei/ha/an, fără TVA 

14 31.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici- faza SF pentru obiectivul 

de investiții  ,,Modernizare străzi prin asfaltare în satele Pralea, Blidari și Căiuți din 
comuna Căiuți, județul Bacău” 

15 31.03.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Căiuți, din subordinea Consiliului 
local Căiuți  

16 31.03.2021 Hotărâre privind aprobarea  contului de execuție a bugetului Școlii Gimnaziale 
Răducanu Rosetti Căiuți, la data de 31.12.2020  

17 31.03.2021 Hotărâre privind  aprobarea  contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local 
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al comunei Căiuți, la data de 31.12.2020 

18 31.03.2021 Hotărâre privind aprobarea distribuirii tăblițelor cu numere administrative, achiziționate 
conform Nomenclatorului stradal    

NR. 

HOT. 

DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 

19 21.04.2021 Hotărâre privind  aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi 
sancțiunile pentru anul fiscal 2022 

20 21.04.2021 Hotărâre privind  aprobarea  contului de execuție a bugetului Școlii Gimnaziale 
Răducanu Rosetti Căiuți, la data de 31.03.2021 

21 21.04.2021 Hotărâre privind  aprobarea  procedurii de închiriere prin atribuire directă sau prin 
licitație publică cu strigare a trupurilor/loturilor de pajiște, proprietate privată a 
comunei Căiuți, județul Bacău 

22 21.04.2021 Hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căiuţi pe anul 
2021 

23 21.04.2021 Hotărâre privind  aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău - ADIB 

24 21.04.2021 Hotărâre privind  asocierea Comunei Căiuți cu Județul Bacău și DGASPC Bacău pentru 

finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 

25 21.04.2021 Hotărâre privind  aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție nr. IG173301088 
din partea Fondului de garantare pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Căiuți, județul Bacău” 

26 21.04.2021 Hotărâre privind  îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului local Căiuți nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2021 pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Căiuți, din 
subordinea Consiliului local Căiuți 

NR. 

HOT. 

DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 
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27 11.05.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai- iulie 2021 

28 11.05.2021 Hotărâre privind aprobarea comandării unui raport de evaluare privind determinarea 
valorii de piață a imobilelor înscrise în CF 62754, în vederea cumpărării de către 
Comuna Căiuți pentru realizarea unei investiții publice 

NR. 

HOT. 

DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 

29 12.05.2021 Hotărâre privind atribuirea directă a izlazului, proprietate privată a comunei Căiuți, 
județul Bacău, crescătorilor de animale care au solicitat izlaz  

NR. 

HOT. 

DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 

30 31.05.2021 Hotărâre privind  însușirea suprafețelor măsurate a unor imobile aflate în inventarul 
domeniului public al comunei Caiuti, judetul  Bacău 

31 31.05.2021 Hotărâre privind  aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a comunei 
Căiuţi, judeţul Bacău asupra unor bunuri imobile 

32 31.05.2021 Hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și  Temă de proiectare în vederea 
elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții  "Construire 
foișor"  

33 31.05.2021 Hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și  Temă de proiectare în vederea 

elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții  
,,Modernizare străzi prin asfaltare din satul Popeni, comuna Căiuţi, judeţul Bacău : 

strada Dealul Pietrosu și strada Decebal”  

34 31.05.2021 Hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și  Temă de proiectare în vederea 

elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții  
,,Modernizare strazi prin asfaltare din satul Pralea, comuna Căiuţi, judeţul Bacău : 
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strada Pârâul Bradului, Pârâul Teiului și Dealul Panaite" 

35 31.05.2021 Hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și  Temă de proiectare în vederea 

elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții  
"Modernizare străzi prin asfaltare din satul Blidari, comuna Căiuţi, judeţul Bacău : 

strada Bucuriei și parțial (tronson I) strada Lungă" 

 


