REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU

Nr.
Hotărâre

Data

Titlul hotărârii

1

30.01.2020

2

30.01.2020

3

30.01.2020

4

30.01.2020

5

30.01.2020

6

30.01.2020

7

30.01.2020

Hotărâre privind constatarea încetării de drept,înainte de
expirarea duratei normale,prin demisie,a mandatului de
consilier județean al domnului Mititelu Mihai,precum și
vacantarea locului de consilier județean
Hotărâre privind constatarea încetării de drept,înainte de
expirarea duratei normale,prin demisie,a mandatului de
consilier județean al domnului Năstasă Claudiu
constantin,precum și vacantarea locului de consilier județean
Hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru
concursul de proiecte de management organizat de Consiliul
Județean Bacău pentru biblioteca județeană ,Costache
Sturdza” Bacău și a regulamentului de organizare și
desfășurare a concursului de proiecte de management
pentru biblioteca județeană ,Costache Sturdza”
Bacău,instituție publică de cultură aflată sub autoritatea
Consiliului Județean Bacău
Hotărâre privind înlocuirea domnului Bîrlădeanu Sorin cu
doamna Avorniciței Irina,în calitate de supleant
vicepreședinte al Comisiei pentru protecția copilului Bacău și
actualizarea componenței acestuia
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
faza d.a.l.i. pentru obiectivul de investiții: „RK SI
REABILITARE SECTIE GASTROENTEROLOGIE” Spitalul
Județean de Urgență Bacău
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ,REPARATII CAPITALE
CENTRALA TERMICA,INLOCUIRE UTILAJE SI CENTRALE
TERMICE” la Spitalul Județean de Urgență Bacău.
Hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor
imobile aflate în domeniul public sau privat al județului
Bacău,valabile în anul 2020

8

30.01.2020

9

30.01.2020

10

30.01.2020

11

30.01.2020

12

30.01.2020

13

30.01.2020

14

30.01.2020

15

30.01.2020

30.01.2020
16
17

30.01.2020

18

30.01.2020

Hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale
pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii
guvernului nr.884/2004,cu modificările și completările
ulterioare,valabile în anul 2020.
Hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele
produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul
2020,în județul bacău
Hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru
persoanele fizice care realizează venituri din activități de
producție,comerț,prestări de servicii,stabilite conform legii
nr 227/2015 privind codul fiscal,cu modificările și
completările ulterioare,precum și ale omfp nr.
925/2017,pentru anul 2020.
Hotărâre hotărâre privind abrogarea poziției nr 65 din
inventarul domeniului public al județului bacău,aprobat prin
hotărârea consiliului județean bacău nr.89 din 20.12.1999,cu
modificările și completările ulterioare
Hotărâre privind validarea ca membru al autorităţii
teritoriale de ordine publică bacău în mandatul 2016 – 2020
a doamnei coşa maricica luminița,subprefect al județului
bacău
Hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și acțiuni al
inspectoratului pentru situații de urgență „mr. Constantin
ene,” al județului bacău pentru anul 2020
Hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ
special din județul bacău pentru anul școlar 2020-2021
Hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului județean
bacău nr.78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul din aparatul de specialitate al consiliului județean
bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în
subordinea acestuia.
Hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului
de specialitate al consiliului județean bacău și al direcției
județene de evidență a persoanelor bacău
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de investiții ,consolidare dj
241a cu ziduri de sprijin,km 64+662,5-64+717,5,km
64+697,5-65+027,5,km 65+029,5,km 65+064,5,km 72+160,572+185,5,km 72+219-72+289,km 72+222-72+277,km
74+578-74+663,km 75+206-75+321”
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de investiții ,recalibrare albie
poduri și reabilitare poduri pe dj 241 la km

19

30.01.2020

20

30.01.2020

21

30.01.2020

22

07.02.2020

23

07.02.2020

24

07.02.2020

25

19.02.2020

26

19.02.2020

27

19.02.2020

30+115,31+735,39+075,39+620,40+648,44+065,46+545,54+
840,56+135,71+880,72+970,76+875”.
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați faza d.a.l.i pentru obiectivul de investiții „ reparații
capitale clădire centru școlar-c11”.
Hotărâre pentru modificarea art.1 din hotărârea Consiliului
Județean Bacău nr. 55/2017 privind aprobarea asigurării de
la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la
bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții
,reparații capitale clădire centru școlar-c 11”,în cadrul
programului național de dezvoltare locală
Hotărâre privind actualizarea programului de transport rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
județean pentru perioada 2014-2023
Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativteritoriale din județul Bacău a sumelor prevăzute la art. 4, lit.
C) din legea nr 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020
Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativteritoriale din județul bacău a sumelor prevăzute la art.6,
alin. (1), lit.c) din legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe
anul 2020.
Hotărâre pentru modificarea art.1 din hotărârea consiliului
județean nr. 283/2019 privind modificarea poziției nr. 66 din
inventarul bunurilor aparținând domeniului public al
județului bacău.
Hotărâre privind asocierea județului bacău cu municipiul
onești și spitalul municipal „sfantul ierarh dr. Luca” onești în
vederea implementării proiectului „reparații
capitale,modernizare și eficientizare energetică – spital
municipal sf. Ierarh dr. Luca onești” cod smis 118007,aprobat
spre finanțare din fonduri nerambursabile,în cadrul por
2014-2020,axa prioritara 3 - creșterea eficienței energetice în
clădirile rezidențiale,clădirile publice și sistemele de iluminat
public,îndeosebi a celor care înregistrează consumuri mari
Hotărâre privind asocierea județului bacău cu municipiul
moinești și spitalul municipal de urgență moinești în vederea
finanțării și realizării obiectivului de investiții „reabilitare bloc
operator aseptic al spitalului municipal de urgență moinești”
și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
Hotărâre privind asocierea de principiu dintre județul bacău
și orașul buhuși în vederea finanțării și realizării unei investiții
pentru amenajarea unui centru comunitar integrat

28

19.02.2020

29

19.02.2020

30

27.02.2020

31

27.02.2020

32

27.02.2020

33

27.02.2020

34

27.02.2020

35

27.02.2020

36

27.02.2020

37

27.02.2020

38

27.02.2020

39

27.02.2020

40

27.02.2020

41

27.02.2020

Hotătâre privind asocierea de principiu dintre județul bacău
și municipiul bacău in vederea finanțării și realizării unei
investiții pentru construirea unui athletic park
Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului
Bacău pe anul 2020
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al
domnului vicol bogdan andrei
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al
domnului busuioc vasilică
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al
domnului lupu gabriel stănică
Hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii
și antrenorii secției de judo și secției de haltere ale clubului sportiv
municipal bacău, care au obținut performanțe deosebite la
competițiile naționale și internaționale desfășurate în anul 2019
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul “reabilitare și modernizare dj 119, km.
25+740-27+993, la ciucani, județul bacău, în cadrul programului
național de dezvoltare locală.
Hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru
realizarea obiectivului de investiții “reabilitare și modernizare dj
119, km. 25+740-27+993, la ciucani, județul bacău”, în cadrul
programului național de dezvoltare locală
Hotărâre privind intrarea în domeniul public al județului bacău a
bunului imobil rezultat în urma efectuării lucrărilor de investiții
„construire atelier de tâmplărie, complexul muzeal de științele
naturii ion borcea”.
Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al
județului bacău în domeniul public al comunei zemeș.
Hotărâre privind intrarea în domeniul public a județului bacău a
bunului imobil rezultat în urma efectuării lucrărilor de investiții
„construire magazie bunuri materiale școala gimnazială specială
maria montessori”
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiții ”refacere pod pe dj 241a,km
97+420,afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada
mai – iunie 2019
Hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru
realizarea obiectivului de investiții ”refacere pod pe dj 241a,km
97+420, afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada
mai – iunie 2019”.
Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiții
”reabilitare
și modernizare

42

27.02.2020

43

27.02.2020

44

27.02.2020

45

27.02.2020

46

27.02.2020

47

27.02.2020

48

27.02.2020

49

27.02.2020

50

27.02.2020

51

27.02.2020

dj117,poduri,km.17+000-21+180,l=4,180km, județul bacău”, prin
programul național de dezvoltare locală
Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de
servitute asupra terenului în suprafață de 8 mp din zona drumului
județean dj 252, sat huruiești, str. Principală nr. 170, comuna
huruiești, județul bacău, aflat in domeniul public al județului bacău,
și în administrarea serviciului public județean de drumuri bacău, în
favoarea s.c. delgaz grid s.a.
Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de
servitute asupra terenului în suprafață de 7,50 mp din zona
drumului județean dj 252, sat huruiești, str. Principală, nr. 175, com.
Huruiești, județul bacău, aflat in domeniul public al județului bacău
și in administrarea serviciului public județean de drumuri bacău, in
favoarea s.c. delgaz grid s.a.
Hotărâre privind acceptarea donației a două autoturisme marca
dacia, de la fundația sera românia
Hotărâre privind punerea la dispoziție a companiei regionale de apă
bacău, a unui imobil-teren în cadrul contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556
din 29.11.2010
Hotărâre privind dezlipirea in doua loturi a imobilului având număr
cadastral 62198, situat in Comănești, str. Pietricica, nr. 1-1 bis,
județul Bacău, în suprafață de 9.575 mp.
Hotărâre privind aprobarea de principiu a cofinanțării “proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Bacău, în perioada 2014-2020”.
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiți: Reabilitare gard și reorganizare curte,
iluminat exterior casa memorială “Nicu Enea” din municipiul Bacău,
județul Bacău”.
Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului s.c.
eco sud s.a. și pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul
de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operaree a
instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr. 1078/1087 din
16.04.2018
Hotărâre privind apobarea modificării și completării acordului de
parteneriat dintre Administrația Bazinală de Apă Siret și județul
Bacău prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău în vederea
realizării obiectivelor de investiții “Reabilitare poduri pe dj 117,
între km 17+000-km 21+180, județul Bacău și modernizare dj 117,
km 14+950-km 17+000, l=2.05 km, județul Bacău, nr.
19860/19998/10.10.2019, aprobat prin hotărârea Consiliului
Județean Bacău nr. 216/30.09.2019

Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept
de servitute asupra terenului in suprafață de 26 mp. din
municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2-4, aflat în domeniul

52

27.02.2020

53

23.03.2020

54

23.03.2020

55

23.03.2020

56

27.03.2020

57

27.03.2020

58

31.03.2020

59

31.03.2020

60

31.03.2020

61

31.03.2020

public al județului Bacău și administrarea Spitalului Județean
de Urgență Bacău, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A.
Hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Inspectoratul
Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea
proiectului “Olimpiada Națională de fizică- ediția a 56-a”
Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare
personalului medical si de specialitate care participă efectiv în
aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei cu coronavirus
COVID-19 din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Hotărâre privind asocierea judeţului Bacău, prin Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău,cu
Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Societatea Naţională de
Cruce Roşie filiala Bacău, Asociaţia „Sfântul Voievod Ștefan cel
Mare – Hârja” şi Asociaţia Lumina în vederea organizării şi
implementării acţiunii „Sprijinirea persoanelor vârstnice din
judeţul Bacău,ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii
COVID – 19
Hotărâre privind modificarea hotărârii nr.138/2016 privind
validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 20162020
Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Județean Bacău -Anexă la
Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu
modificările și completările ulterioare
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Judetului Bacău, pe anul 2020
Hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău
către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru
anul 2020
Hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la
patrimoniul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău”.
Hotărâre privind plata cotizației Județului Bacău către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru
anul 2020
Hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean
pentru perioada 2014 -2023.

62

31.03.2020

63

31.03.2020

64

31.03.2020

65

31.03.2020

66

31.03.2020

67

31.03.2020

68

31.03.2020

69

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții
și a Regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul
Județean de Urgență Bacău
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
Hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru
finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării
drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap
pentru anul 2020
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2020 al RA Aeroportul Internațional “George
Enescu” Bacău
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Județului Bacău, pe anul 2020.
Hotărâre privind aprobarea contribuției anuale, aferentă
anului 2020, la patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie
din România – Filiala Bacău
Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Șanse egale pentru
viața în comunitate", Cod MySMIS2014: 130548, a bugetului
gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii și a
parteneriatului dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Comuna
Tamași în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de
proiecte POCU/462/4/15: “Reducerea numarului persoanelor
vârstnice si a celor cu dizabilități plasate în instituții
rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la
nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung”
(Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilitățitranziția spre servicii sociale în comunitate).
Hotărâre privind aprobarea bugetului total al proiectului
„Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu
dizabilități”, Cod MySMIS2014: 126479, a bugetului gestionat
de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii și a
parteneriatului dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Mun.
Moinești în vederea implementării acestuia în cadrul apelului
de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului
persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în
instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și
medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen
lung” (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități
- tranziția spre servicii sociale în comunitate).

70

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului total al proiectului
,,Suport pentru viața independentă în comunitate a
persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014: 130550, a
bugetului gestionat de DGASPC Bacău și a contribuției 8ituate
în vederea implementării acestuia în cadrul Apelului de
proiecte POCU/462/4/15: “Reducerea numarului persoanelor
vârstnice si a celor cu dizabilități plasate în instituții
rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la
nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung”
(Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilitățitranziția spre servicii sociale în comunitate).

71

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Incluziune 8ituat prin
servicii sociale în comunitate” Cod MySMIS2014: 130549, a
cheltuielilor totale ale acestuia, a bugetului gestionat de
D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției 8ituate în vederea
implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte
POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice
și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin
furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității,
8ituate8a servicii pe termen lung (Dezinstituționalizarea
persoanelor adulte cu dizabilități-tranziția spre servicii sociale
în comunitate).

72

31.03.2020

73

31.03.2020

74

31.03.2020

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bacău nr. 75/2019 privind aprobarea parteneriatului dintre
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău și Fundația,SERA România” în vederea implementării
proiectului de interes județean ,,Servicii sociale pentru copii și
tineri în dificultate”.
Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor vizând
închirierea unor spații aparținând domeniului public al
județului Bacău și aflate în administrarea Spitalului Județean
de Urgență Bacău
Hotărâre privind aprobarea înființării în cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
serviciilor sociale în 8ituate8al implementării proiectului
“VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” –
POCU: 465/4/4/128038.

75

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele
cadastrale: 80597, 8ituate în Bacău, str. Aeroportului nr. 1,

76

31.03.2020

77

31.03.2020

78

01.04.2020

79

09.04.2020

80

09.04.2020

81

09.04.2020

82

29.04.2020

83

29.04.2020

84

29.04.2020

Județul Bacău, în suprafață de 1818630 mp și 84680, situate
în Bacău, Județul Bacău, în suprafață de 9392 mp
Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele
cadastrale 80461, situate în Bacău, str. Mihai Viteazu nr.16,
Județul Bacău, în suprafață de 232 mp și 84150, 9ituate în
Bacău, str. 9 Mai nr. 7, Județul Bacău, în suprafață de 5196 mp
Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele
cadastrale: 71866, s9ituate în Bacău, str. Spiru Haret nr. 2,
Județul Bacău, în suprafață de 56521 mp, 60068, 9ituate în
Bacău, str. Mărășești nr. fost 34, Județul Bacău, în suprafață
de 478 mp, 60092 situat in Bacău, str. Mărășești nr. 46, Județul
Bacău, în suprafață de 282 mp, 67836 situat în Bacău, str.
Mărășești nr. fost 56, Județul Bacău, în suprafață de 206 mp și
68665 situat în Bacău, str. Mărășești nr. 20C, Județul Bacău, în
suprafață de 505 mp.
Hotărâre privind aprobarea asocierii între Judeţul Bacău,
Municipiul Bacău şi Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană
Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiţie
privind: „Amenajare de urgenţă a etajelor 4 şi 5 din clădirea
Spitalului Municipal Bacău” în scopul asigurării asistenţei
medicale în contextul epidimiologic COVID – 19
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
254/30.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei
Hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul
Oneşti şi Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” Oneşti în
vederea achiziţionării unui număr de 10 echipamente
complete ATI, în contextul epidemiologic generat de virusul
SARS-COV-2.
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al județului Bacău pe anul 2020
Hotărâre privind plata cotizației județului Bacău,în calitate de
membru,către Asociația Grupul de acțiune locală G.A.L.
Confluențe Moldave, asociația grupul de acțiune locală Valea
Muntelui, Asociația G.A.L. Ulmus Montana și către Asociația
Grupul de acțiune locală Plaiurile Bistriței
Hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la
patrimoniul „Asociației de dezvoltare intercomunitară Bacău Adib”.
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al județului Bacău,pe anul 2020

85

29.04.2020

86

29.04.2020

87

15.05.2020

88

15.05.2020

89

18.05.2020

90

21.05.2020

91

28.05.2020

92

28.05.2020

93

28.05.2020

94

28.05.2020

95

28.05.2020

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe
trimestrului 2020 al județului Bacău
Hotărâre privind acordarea finantarilor nerambursabile pt
activitati nonprofit de interes public judetean
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al județului Bacău,pe anul 2020
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție „amenajare de urgență a
etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău în scopul
asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologic
covid-19”.
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
judetului Bacău,pe anul 2020
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
judetului Bacau, pe anul 2020
Privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin în
pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor
de atribuire pentru proiectul extindere a sistemului de
management integrat al deșeurilor în județul Bacău,în
perioada 2020-2023”.
Privind declanşarea procedurilor de expropriere a unor
imobile - terenuri proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică „creşterea gradului
de siguranţă şi securitate la aeroportul internaţional „George
Enescu” Bacău - zona de protecţie sistem ils de categoria ii pe
direcţia 16”.
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru realizarea obiectivului ,reabilitare și modernizare dj
252c,tătărăști –Corbasca,km 8 +022-23+088, județul Bacău” în
cadrul programului național de dezvoltare locală
Pentru modificarea art.1 din hotărârea consiliului județean
bacău nr.49/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul
local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de
stat,pentru realizarea obiectivului „reabilitare și modernizare
dj
252c,Tătărăști-Corbasca,km
8+022-23+088,județul
Bacău”,în cadrul programului național de dezvoltare locală
Privind aprobarea devizelor generale pentru proiectul
„regiunea - nord -est - axa rutieră strategică 3: Neamţ Bacău,dj 207d (limită judeţ Neamţ-Traian - dn2f,km 28+00050+254),dj 241 (limită judeţ Vrancea - Podu Turcului - Izvoru
Berheciului,km. 25+000-83+368) şi dj 241a (Izvoru Berheciului
- Secuieni),km. 64+250+114).
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Privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe
pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova,în sezonul vară
2020,în perioada 30.05.2020-20.09.2020,în zilele de
vineri,sâmbătă și duminică
Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar
al județului Bacău și a situațiilor financiare anuale,pentru anul
2019
Privind plata cotizației județului bacău, în calitate de membru,
către asociația grupul de acțiune locală G.A.L. Cetatea
Tamasidava și Asociația Grupul de acțiune locală Colinele
Tutovei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza d.a.l.i.
pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparații capitale
clădire c3 cu destinația depozit materiale,” str. George
Bacovia, nr.57, Municipiul Bacău
Privind aprobarea componenței nominale a comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bacău
Privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.86/29.04.2020 privind
acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean
Privind aprobarea continuării parteneriatului cu universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului
„centru de informare europe direct-Bacău”.
Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
a Serviciului Public Județean de Promovare a Turismului și
coordonarea activității de Salvamont Bacău
Privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău
Privind modificarea statului de funcții la unele instituții
publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău
Privind plata cotizației către asociația secretarilor județelor
din România pentru anul 2020
Privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către
Asociația directorilor economici și contabililor din județele din
România
Privind plata cotizației anuale a autorității teritoriale de ordine
publică Bacău către asociația națională a Autorităților
Teritoriale de Ordine Publică,pentru anul 2020.
Privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului
Bacău
Privind modificarea hotărârii Consiliului Județean nr.
255/30.11.2019 privind stabilirea măsurii educative prevăzută
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la art. 4,alin. (1),lit. B) din hotărârea Guvernului nr.
640/2017,cu modificările și completările ulterioare,care să
însoțească atât distribuția de fructe și legume,cât și distribuția
de lapte și produse lactate,implementată pe perioada
cursurilor anului școlar 2019-2020
Privind modificarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate
la diferențierea acestora pentru R.A. Aeroport Internațional
„George Enescu” Bacău
Privind prelungirea valabilității programului de transport
public de persoane prin servicii regulate,în trafic județean
valabil pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 aprobat prin
hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.187/2012,cu
modificările și completările ulterioare
Privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului
Bacău în domeniul public al comunei Răcăciuni
Privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului
județean Bacău,organizate în subordinea Direcției generale de
asistență socială și protecția copilului Bacău,pentru perioada
01.06.2020-31.12.2020
Pentru avizarea planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate de consiliul local Bacău
Pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului
Județean Bacău nr.2/2017 privind aprobarea proiectului,a
acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în
vederea depunerii spre finanțare a proiectului strategic
intitulat „regiunea nord-est-axa rutieră strategică 3: neamțbacău,dj 207d (limită județ Neamț-Traian-dn2f,km 28+00050+254),dj 241 (limită județ Vrancea-Podu Turcului-Izvorul
Berheciului,km 25+000-83+368) și dj 241a (Izvoru BerheciuluiSecuieni,km 64+250-78+114)”.
Privind darea în administrare către consiliul local al comunei
Cleja,a unui sector din drumul județean dj 119,de la km
16+500,până la km 18+150,situat în intravilanul comunei Cleja
Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
a Serviciului Public Județean de drumuri Bacău
Privind modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al consiliului județean
Bacău
Privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău
Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la
Biblioteca Județeana “C Sturdza” Bacău
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Privind modificarea anexei nr.2 din hotărârea Consiliului
Județean Bacău,nr 92/2020 privind declanșarea procedurilor
de expropriere a unor imobile-terenuri proprietate privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării
de
utilitate
publică,”creșterea gradului de siguranță și securitate la
Aeroportul „George Enescu” Bacău-zona de protecție sistem
ils de categoria ii pe direcția 16”.
Privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de
servitute asupra terenului în suprafață de 1.154,50 mp din
zona drumului județean dj119b din comuna Măgura și
comuna Mărgineni,județul Bacău,aflat în domeniul public al
Județului Bacău și în administrarea serviciului public județean
de drumuri Bacău,în favoarea SC Delgaz Grid sa.
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către
judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului înscris în lista
monumentelor istorice cu denumirea „aşezare”,în locul numit
„silişte”,situat în extravilanul localităţii Bereşti-Bistriţa,la
marginea n-e a satului,pe terasa stângă a pârâului Bereşti,cod
lmi: bc-i-s-b-00708.
Privind trecerea din domeniul public al județului Bacău în
domeniul privat al acestuia,a bunului ,pubelă gunoi menajer
c3” din cadrul Spitalului Județean de urgență Bacău,în vederea
casării
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
județului Bacău,pe anul 2020
Privind modificarea hotararii consiliului judetean nr.
254/30.11.2029, privind aprobarea contractarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de 100.000.000 LEI cu
modificarile si completarile ulterioare
Pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la hotărârea
consiliului județean bacău nr.52/2015 privind concesionarea
echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în
scopul realizării proiectului de interes comun „sistem integrat
de management al deșeurilor solide în județul bacău,” cu
modificările și completările ulterioare,ca urmare a schimbării
destinației și redistribuirii unor echipamente de colectare a
deșeurilor
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
județului bacău,pe anul 2020
Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul
ii 2020, al județului bacău
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Privind aprobarea dării în administrare a unui imobil ce
aparține domeniului privat al județului bacău,către biblioteca
județeană „costache sturdza” bacău
Aprobarea acordului de parteneriat dintre județul bacău și
administrația bazinală de apă siret,în vederea realizării
obiectivului de investiții „reabilitare și modernizare dj
252f,ungureni-viforeni,km 4+200 - 12+520,județul bacău”.
Privind aprobarea acordului de parteneriat dintre județul
bacău și administrația bazinală de apă siret,în vederea
realizării obiectivului de investiții „modernizare dj118b,km
5+557 - km 11+847,strugari-răchitiș,județul bacău”.
Privind aprobarea prelungirii exercitării dreptului de
administrare de către r.a. aeroportul internațional „george
enescu” bacău,astfel cum a fost acordat prin hotărârea
consiliului județean bacău nr.63/31.05.2005 privind darea in
administrarea r.a. aeroportul bacău a suprafețelor rutiere
aeronautice și ale terenurilor aferente zonelor de siguranță
ale aeroportului bacău,din domeniul public al județului bacău
și administrarea consiliului județean bacău,cu modificările
ulterioare
Privind propunerea de schimbare a destinației imobiluluiteren în suprafață de 300 mp destinat învățământului
special,situat în comănești,str. Pietricica,nr.1-1 bis,având
număr cadastral 64745,în vederea dării în folosință gratuită a
terenului către biserica penticostală betel comănești
Privind modificarea organigramei și a statului de funcții la
spitalul județean de urgență bacău,precum și modificarea
statului de funcții la biblioteca județeană “c.sturdza” bacău.
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
ai obiectivului de investiții creșterea gradului de siguranță și
securitate la aeroportul internațional “george enescu”bacău
Privind aprobarea proiectului,a cheltuielilor legate de proiect
și a acordului de parteneriat dintre județul bacău și direcția
generală de asistență socială și protecția copilului bacău în
vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat „covid
19-limit – sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele
sociale rezidențiale publice din județul bacău”– cod smis
138730,apel proiecte: poim/819/9/1/consolidarea capacității
de gestionare a crizei sanitare covid-19,ap9/pi 9a/os9.1.
Privind aprobarea regulamentului privind finanțarea
programelor sportive de utilitate publică
Hotărâre privind aprobarea proiectului asigur bacău și
vrancea (aria-de-servicii-integrate-guvernate-local-cu-respect
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Bacău și Vrancea)”,cod pn4056 și a sustenabilității
acestuia,depus pentru finanțare în apel 4 “dezvoltare
locală”,organizat,în cadrul programului „dezvoltare locală”
finanțat din fonduri provenite de la granturile see și
norvegiene 2014-2021 și guvernul româniei
Hotărâre privind renegocierea valorii redevenţei anuale
pentru cabinetul medical concesionat potrivit contractului de
concesiune nr.8434/27.09.2005 conform hotărârii guvernului
nr.884/2004,cu modificările şi completările ulterioare,pentru
adaptarea clauzelor acestuia cu luarea în considerare a
condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă
Hotărâre pentru modificarea art.2 din hotărârea consiliului
județean nr.91/2020 privind aprobarea cofinanțării
proiectului „sprijin în pregătirea aplicației de finanțare
precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
extindere a sistemului de management integrat al deșeurilor
în județul bacău,în perioada 2020-2023”.
Hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui bun imobil care
aparţine domeniului public al judeţului bacău în vederea
trecerii acestuia din domenil public al judeţului bacău în
domeniul public al comunei parincea
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al județului bacău,pe anul 2020
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de investiții ,reabilitare și
modernizare drum județean dj119,bacău-faraoani,km 1+680km 12+300,(tronson sărata-bălcescu,km 4+400 - km 10+466)”.
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici,pentru realizarea obiectivului de investiții
,reabilitare și modernizare dj 114,- km 0+000 - km 2+365,dn
11a-viișoara”-etapa i,km 0+210 - 2+365.
Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul
public al județului bacău în domeniul public al comunei
parincea
Hotărâre privind constituirea unu drept de uz și a unui drept
de servitute asupra terenului în suprafață de 70 mp din zona
drumului județean dj 117,în comuna zemeș și în municipiul
moinești,județul bacău,aflat în domeniul public al județului
bacău și în administrarea serviciului public județean de
drumuri bacău,în favoarea s.c.delgaz grid sa.
Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept
de servitute asupra terenului în suprafață de 4.271 mp. Din
zona drumului județean dj 117a,în comunele măgirești,solonț
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și în municipiul moinești,județul bacău,aflat în domeniul
public al județului bacău și în administrarea ,serviciului public
județean de drumuri bacău,în favoarea s.c. delgaz grid sa.
Hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului
de specialitate al consiliului ,județean bacău.
Hotărâre privind modificarea tarifului pentru colectarea și
transportul deșeurilor reciclabile de la populație,operatori
economici și instituții publice și pentru aprobarea actului
adițional nr.4 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor
de colectare și transport deșeuri municipale în județul bacău
nr. 180/2957 din 06.05.2015
Hotărâre privind aprobarea asocierii județului bacău cu orașul
buhuși și spitalul “prof.dr.eduard apetrei,buhuși,în vederea
realizării unor lucrări de investiție,reabilitare și modernizare
spații: spălătorie,bloc alimentar și centru comunitar integrat.
Hotărâre privind asocierea județului bacău cu unități
administrativ teritoriale din județ în vederea finanțării
activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu
handicap
Horărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv
„practicarea și dezvoltarea ciclismului juvenil.”,organizat de
către club sportiv municipal moinești
Hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv
,investim în infrastructură,creștem valoarea ecosistemului
fotbalistic local - construire teren de fotbal
acoperit”,organizat de către acs atletico junior bacău
Hotărâre privind asocierea județului bacău cu uniunea
scriitorilor din românia - filiala bacău în vederea organizării și
desfășurării proiectului „toamnă bacoviană a scriitorilor din
filiala bacău a uniunii scriitorilor din românia”- ediția a-ii-a.
Hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv
„cupa româniei la raliuri-bacău rally ediția a-x-a,etapă în
campionatul național de raliuri
Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
pentru obiectivul de investitii ,realizarea stației de
demanganizare gherăiești și reabilitarea fronturilor de
captare”.
Hotărâre privind asocierea judeţului bacău cu federaţia
română de ciclism,în vederea desfăşurării proiectului “turul
colinelor 29 - 30.08.2020.
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,cetățean de
onoare al județului bacău,domnului conferențiar universitar
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doctor Ioan Dănilă personalitate în domeniul educației și
culturii băcăuane.
Privind modificarea hotărârii nr.202/29.08.2019 privind
aprobarea indicatorilor de performanță financiari și
nefinanciari,rezultați din planul de administrare al consiliului
de administrație al r.a. aeroportul internațional „George
Enescu” Bacău
Privind aprobarea structurii organizatorice a comitetului de
coordonare și a grupului de lucru,în vederea revizuirii planului
local de acțiune pentru mediu (plam) al județului Bacău
Privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru
combaterea înzăpezirii,poleiului și a gheții pe drumurile
județene,pentru iarna 2020-2021
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
judetului Bacau,pe anul 2020
Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la
serviciul public județean de drumuri Bacău,și modificarea
hotărârii nr.29/2020 cu privire la aprobarea bugetului propriu
al județului Bacău pe anul 2020.
Privind stabilirea listei produselor care vor fi distribuite și a
măsurilor educative,care însoțesc atât distribuția de fructe și
legume,cât și distribuția de lapte și produse
lactate,implementate în cadrul programului pentru școli al
româniei,în județul bacău pe perioada cursurilor anului școlar
2020-2021
Privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului,a
cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a
județului Bacău pentru proiectul ,creșterea gradului de
siguranță și securitate la aeroportul internațional „George
Enescu” Bacău”-cod smis 137112
Pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la
hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.111/2020 privind
modificarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate la
diferențierea acestora pentru r.a. aeroportul internațional
,George Enescu” Bacău
Privind aprobarea încheierii cu spitalul județean de urgență
Bacău și cu serviciul de telecomunicații speciale a convenției
pentru emiterea avizului favorabil referitor la obiectivul de
investiții ,extindere și dotare buncăr nou - compartiment
radioterapie la spitalul județean de urgență bacău” amplasat
în județul Bacău,municipiul Bacău,strada Spiru Haret,nr.2.
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Privind
aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
actualizați,pentru realizarea obiectivului de investiții
„anvelopare termică clădire internat c12
Privind aprobarea propunerii de dare în plată pentru stingerea
creanței consiliului județean Bacău,formulată de către Sierra
quadrant sprl,în calitate de administrator judiciar al s.c. parc
industrial hit s.r.l.
Privind exproprierea unor imobile-terenuri proprietate
privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
„creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul
internațional „George Enescu” Bacău – zona de protecție
sistem ils de categoria ii pe direcția 16
Privind respingerea plângerii prealabile formulată de
municipiul moinești și direcția de asistență socială moinești
împotriva
hotărârii
consiliului
județean
Bacău
nr.153/28.08.2020 privind asocierea județului Bacău cu
unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea
finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei
cu handicap
Hotărâre privind stabilirea domeniilor de activitate în care se
organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Județean
Bacău,numărul și denumirea acestora,numărul membrilor
fiecărei comisii,modul de stabilire și numărul locurilor ce revin
fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate,cu
respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale
Hotărâre privind stabilirea componenței nominale a comisiilor
de specialitate ale Consiliului județean Bacău
Hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii nr.138
din 31.07.2020 privind aprobarea proiectului,a cheltuielilor
legate de proiect și a acordului de parteneriat între județul
Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
copilului Bacău în vederea depunerii spre finanțare a
proiectului intitulat ,covid 19-limit-sprijin pentru persoanele
vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din
județul
Bacău,-cod
smis
138730,apel
proiecte:
poim/819/9/1/consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare covid-19,ap9/pi9a/os9.1
Hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului
Județean Bacău
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al jud Bacău pe anul 2020
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bacău nr. 87/2013 privind aprobarea Regulamentului de

organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărâre privind desemnarea în vederea nominalizării de
către prefect, prin ordin, a reprezentanților Consiliului
Județean Bacău, în calitate de membri în comitetul de
organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău,
pentru mandatul 2020-2024;
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11.11.2020

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Bacău în consiliul de administrație la Spitalul
Județean de Urgență Bacău;
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Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate
de proiect și a contribuției proprii a Județului Bacău pentru
proiectul “Dezvoltarea infrastructurii învățământului special
online în județul Bacău”- cod SMIS 144940
Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020 precum și
a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;
Hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare, a
valorilor investițiilor aferente Consiliului Județean și a
participării Consiliului Județean Bacău la cofinanțarea
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurilor de apă
și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020;
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Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a
tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu pentru
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020” și
mandatarea reprezentantului CJ Bacău să susțină și să voteze
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a
tarifelor;
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Hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Proiect
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Bacău, în perioada 2014-2020”, a terenului în
suprafață de 1900 mp pentru construcția unei noi stații de
pompare într-un amplasament nou – SP 1 de pe aducțiunea
Bacău Sud
CONSTITUIREA UNUI DREPT DE UZ ȘI A UNUI DREPT DE
SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. DIN
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ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 117A,SITUAT ÎN SAT
SOLONȚ,COMUNA SOLONȚ,JUDEȚUL BACĂU,AFLAT ÎN
DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BACĂU ȘI ÎN
ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN DE
DRUMURI BACĂU,ÎN FAVOAREA S.C. DELGAZ GRID S.A
PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE UZ ȘI A UNUI DREPT
DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4,20
MP. DIN ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 252,SITUAT ÎN SAT
HURUIEȘTI,STR.
PRINCIPALĂ,NR.130,COMUNA
HURUIEȘTI,JUDEȚUL BACĂU,AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL
JUDEȚULUI BACĂU ȘI ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC
JUDEȚEAN DE DRUMURI BACĂU,ÎN FAVOAREA S.C. DELGAZ
GRID S.A
PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE UZ ȘI A UNUI DREPT
DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 228 MP.
DIN ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 119A,ÎN SAT
SASCUT,COMUNA SASCUT,JUDEȚUL BACĂU,AFLAT ÎN
DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BACĂU ȘI ÎN
ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN DE
DRUMURI BACĂU,ÎN FAVOAREA S.C. DELGAZ GRID S.A
PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE UZ ȘI A UNUI DREPT
DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP.
DIN ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 118 SITUAT ÎN SAT
ENĂCHEȘTI,COMUNA
BEREȘTI
TAZLĂU,JUDEȚUL
BACĂU,AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BACĂU ȘI
ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN DE
DRUMURI BACĂU,ÎN FAVOAREA S.C. DELGAZ GRID S.A.
PRIVIND
EMITEREA
AVIZULUI
PENTRU
TARIFELE
SUPLIMENTARE DE UTILIZARE A DRUMURILOR DE INTERES
LOCAL SITUATE PE RAZA COMUNEI ZEMEȘ
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE BUGETARĂ PE
TRIMESTRUL III 2020 AL JUDEȚULUI BACĂU
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
AI PROIECTULUI INTITULAT “COVID-19 CONTROL – SPRIJIN
PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DE STAT DIN
JUDEȚUL BACĂU – COD SMIS 143190”.
PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI SĂRATA,A UNUI SECTOR DIN DRUMUL
JUDEȚEAN DJ 119B,DE LA KM 0+000 PÂNĂ LA KM
3+230,SITUAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A
COMUNEI SĂRATA
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI AL JUDEȚULUI BACĂU,PE ANUL 2020
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PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI AL JUDEȚULUI BACĂU,PE ANUL 2020
PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ
DE ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA BACĂU
ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU NR.
177/29.10.2020 PRIVIND ALEGEREA VICEPREȘEDINȚILOR
CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU
HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI MEMBRU ÎN
COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ DIN
CADRUL CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ
EDUCAȚIONALĂ BACĂU
HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA MEMBRILOR ÎN COMISIILE
PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL BACĂU
HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNOR PERSOANE ÎN
ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNOR ORGANISME
PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ
DE INTERES JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR
CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU ÎN CADRUL AUTORITĂȚII
TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BACĂU PENTRU
MANDATUL 2020-2024
HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI
JUDEȚEAN NR. 77/07.05.2019 PRIVIND APROBAREA
COMPONENŢEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A
TERITORIULUI
ŞI
URBANISM
ŞI
APROBAREA
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI
URBANISM
HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TARIFELOR PENTRU ACCESUL
CU TELESCAUNUL PE PÂRTIA DE SCHI NEMIRA DIN SLĂNIC
MOLDOVA,ÎN SEZONUL 2020-2021,ȘI A TARIFULUI DE
PARCARE
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU
EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN
DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ȘI A CAIETULUI DE
SARCINI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE
PRIN CURSE REGULATE , ÎN JUDEȚUL BACĂU
CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT,ÎNAINTE DE EXPIRAREA
DURATEI NORMALE,PRIN DEMISIE,A MANDATULUI DE
CONSILIER JUDEȚEAN AL DOMNULUI ICHIM CRISTIANPAUL,PRECUM ȘI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER
JUDEȚEAN
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PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE UZ ȘI A UNUI DREPT
DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2377,50
MP. DIN ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 123,SITUAT ÎN
INTRAVILANUL
ȘI
EXTRAVILANUL
ORAȘULUI
DĂRMĂNEȘTI,AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI
BACĂU,ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN
DE DRUMURI BACĂU ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI
LOCAL AL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI,ÎN FAVOAREA S.C. DELGAZ
GRID S.A.
PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE UZ ȘI A UNUI DREPT
DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2,04
MP. DIN ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 207F,SITUAT ÎN SAT
BEREȘTI BISTRIȚA,STR. ȘTEFAN CEL MARE,COMUNA BEREȘTI
BISTRIȚA,JUDEȚUL BACĂU,AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL
JUDEȚULUI BACĂU ȘI ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC
JUDEȚEAN DE DRUMURI BACĂU,ÎN FAVOAREA S.C.DELGAZ
GRID S.A.
PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE UZ ȘI A UNUI DREPT
DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7MP.
DIN ZONA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 207G,SITUAT ÎN SATUL
LETEA VECHE,COMUNA LETEA VECHE,AFLAT ÎN DOMENIUL
PUBLIC AL JUDEȚULUI BACĂU ȘI ÎN ADMINISTRAREA
SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN DE DRUMURI BACĂU,ÎN
FAVOAREA S.C. DELGAZ GRID S.A.
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI AL JUDEȚULUI BACĂU PE ANUL 2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI AL RA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL “GEORGE
ENESCU” BACĂU PE ANUL 2020
PRIVIND STABILIREA TAXELOR LOCALE PREVĂZUTE DE LEGEA
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE ÎN ANUL
2021
PRIVIND STABILIREA TAXELOR ȘI TARIFELOR ALTELE DECÂT
CELE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL
FISCAL,APLICABILE ÎN ANUL 2021
PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE FRECVENȚĂ A CURSURILOR
ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII BACĂU, PENTRU ANUL
ȘCOLAR 2020-2021
PRIVIND AVIZAREA NORMELOR DE VENIT PENTRU
PERSOANELE FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN
ACTIVITĂȚI
DE
PRODUCȚIE,COMERȚ,PRESTĂRI
DE
SERVICII,STABILITE CONFORM LEGII NR. 227/2015 PRIVIND
CODUL FISCAL,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
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ULTERIOARE,PRECUM ȘI ALE OMFP NR. 925/2017,PENTRU
ANUL 2021
PRIVIND APROBAREA DEMARĂRII PROCEDURILOR PENTRU
ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 100 MP
APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI
BACĂU,AFLAT ÎN ADMINISTRAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ BACĂU
PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE
FUNCȚII LA UNELE INSTITUȚII PUBLICE AFLATE ÎN
SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE
FUNCȚII LA UNELE INSTITUȚII PUBLICE AFLATE ÎN
SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU
PRIVIND VALIDAREA DESEMNĂRII NOMINALE A MEMBRILOR
ATOP PENTRU MANDATUL 2020-2024
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE BUGETARĂ PE
TRIMESTRUL IV 2020 AL JUDEȚULUI BACĂU
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE,FAZA D.A.L.I. ȘI A
INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI
AFERENȚI
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE
PENTRU IMOBILUL “CASA VASILE ALECSANDRI”,STR. GEORGE
APOSTU NR.9,MUNICIPIUL BACĂU

