
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI 
JUDEȚEAN BACĂU 

 

NR. CTR DATA TITLUL HOTĂRÂRII 
1 29.01.2021 Privind constatarea încetării de drept,înainte de expirarea duratei 

normale, prin demisie,a mandatului de consilier judeţean al 
doamnei Ţarălungă Gabriela, precum şi vacantarea locului de 
consilier judeţean 

2 29.01.2021 Privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute 
asupra terenului în suprafață de 1 mp. din zona drumului județean 
DJ 116B, situat în satul Straja,comuna Asău,aflat în domeniul 
public al Judeţului Bacău și în administrarea Serviciului Public 
Județean de Drumuri Bacău,în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. 

3 29.01.2021 Privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special din 
Judeţul Bacău pentru anul şcolar 2021-2022 

4 29.01.2021 Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Bacău 

5 29.01.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în 
comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale 
ale secretarului general al Judeţului Bacău 

6 29.01.2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bacău 
în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău 

7 29.01.2021 Privind desemnarea unui membru în Comisia de contestaţii 
privind orientarea şcolară şi profesională din cadrul Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău 

8 29.01.2021 Privind acceptarea donaţiei a două autoturisme marca Dacia,de la 
Fundaţia Sera România 

9 29.01.2021 Privind constituirea Comisiei speciale pentru revizuirea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Bacău 

10 29.01.2021 Privind alocarea unei sume din bugetul Judeţului Bacău,în vederea 
asigurării cazării şi mesei voluntarului repartizat la Serviciul de 
Ambulanţă Judeţean Bacău pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 

11 29.01.2021 Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în 
Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău 

12 29.01.2021 Privind indexarea taxelor şi tarifelor de închiriere a unor imobile 
aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Bacău,valabile în 
anul 2021 

13 29.01.2021 Privind actualizarea valorii redevenţelor anuale pentru cabinetele 
medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului 
nr.884/2004,cu modificările şi completările ulterioare,valabile în 
anul 2021 

14 29.01.2021 Privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Bacău 



15 29.01.2021 Privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE”,al Judeţului 
Bacău,pentru anul 2021 

16 29.01.2021 Privind aprobarea taxelor pentru închirierea bunurilor aflate în 
administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Maria Montessori” 
Bacău, pentru anul 2021 

17 26.02.2021 Privind utilizarea unor sume din Fondul de întreținere,înlocuire și 
dezvoltare,aferent Proiectului „Sistem integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Bacău”. 

18 26.02.2021 Pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău 
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.”cu 
modificările ulterioare 

19 26.02.2021 Privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute 
asupra terenului în suprafață de 7 mp. din zona drumului județean 
DJ 116, situat pe raza teritorial-administrativă a comunei 
Pârgărești,din 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. 

20 26.02.2021 Privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață 
de 15 mp.și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață 
de 54 mp.,aflat în domeniul public al județului Bacău și în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău,în favoarea 
S.C. DELGAZ GRID S.A. 

21 26.02.2021 Privind respingerea plângerii prealabile formulată de orașul 
Dărmănești împotriva Hotărârii Consiliului Județean 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 

22 26.02.2021 Privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
statului și din administrarea Instituției Prefectului-județul Bacău 
în domeniul public al Județului Bacău 

23 26.02.2021 Privind modificarea și completarea Anexei 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 
Internațional „George Enescu” Bacău - zona de protecție Sistem 
ILS de categoria II pe direcția 16”,cu modificările ulterioare 

24 26.02.2021 Privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare pentru 
eficientizarea și creșterea capacității de colectare a taxelor și 
impozitelor locale între județul Bacău,CN „Poșta Română” S.A și 
unitățile administrativ-teritoriale din județ 

25 26.02.2021 Privind aprobarea schemei cadru de ajutor de minimis în vederea 
reducerii la plata impozitului pe clădiri și scutirii de la plata 
impozitului pe teren pentru contribuabilii persoane juridice 
pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă la 
nivelul unităților administrativ- teritoriale din județ 



26 26.02.2021 Privind actualizarea Programului județean de transport public de 
persoane prin servicii regulate pentru perioada 2014-2021 

27 31.03.2021 privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole 
și al masei verzi de pășune pentru anul 2021, în județul Bacău 

28 31.03.2021 privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Bacău,în mandatul 2020-2024 a domnului comisar șef de 
poliție Buliga Toader,împuternicit șef al Inspectoratului de Poliție 
Județean Bacău 

29 31.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI DOTARE 
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ” la Spitalul Județean de 
Urgență Bacău 

30 31.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „RK-REABILITARE CLĂDIRE PAVILION 
ADMINISTRATIV C5 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CREȘĂ” la 
Spitalul Județean de Urgență Bacău 

31 31.03.2021 privind aprobarea încheierii Contractelor de delegare a gestiunii 
pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de 
persoane prin curse regulate,în aria teritorială de competență a 
județului Bacău,până la data de 31.12.2021 

32 31.03.2021 pentru modificarea Hotărârii nr.177/2018 privind aprobarea 
valorii totale a proiectului,a valorii eligibile,a cheltuielilor legate 
de proiect și a contribuției proprii a județului Bacău pentru 
proiectul „Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de 
decolare-aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la 
Aeroportul Internațional George Enescu Bacău” cod SMIS 125945. 

33 31.03.2021 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Moinești în 
vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții 
„Lucrări de intervenție DJ 117, Municipiul Moinești 

34 31.03.2021 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Onești în vederea 
finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții 
„Reabilitare Strada Industriilor,Municipiul Onești 

35 31.03.2021 privind solicitarea trecerii unui imobil situat în Municipiul 
Onești,având numărul cadastral 64303-C2-U2,din domeniul public 
al Municipiului Onești în domeniul public al Județului Bacău 

36 31.03.2021 pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău 

37 31.03.2021 privind modificarea și completarea Anexei din Hotărârea 
Consiliului Județean Bacău nr.172/2020 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” 

38 31.03.2021 privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul 
Bacău pentru cumpărarea imobilului - monument istoric – 
„Cazinou” cod. LMI-BC-II-M-A-00901 situat în orașul Slănic 
Moldova,str. Vasile Alecsandri,nr.3,jud. Bacău 

39 31.03.2021 pentru aprobarea propunerii privind încadrarea în categoria 
funcțională a drumurilor de interes județean a drumului comunal 
DC 155, de la km. 0+000 la km. 6+800,situat pe raza administrativ - 
teritorială a comunei Helegiu și a comunei Livezi,precum și 



trecerea acestuia din domeniul public al comunei Helegiu și din 
domeniul public al comunei Livezi în domeniul public al județului 
Bacău 

40 09.04.2021 privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute 
asupra terenului în suprafață de 5 mp. din zona drumului județean 
DJ 252, situat în sat Găiceana, comuna Găiceana din 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.; 

41 09.04.2021 privind aprobarea Acordului de colaborare între județul Bacău, 
prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean Bacău și 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, în 
vederea derulării proiectului „Echitate pentru sănătate, echitate 
pentru o viață mai bună” din cadrul programului „Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

42 09.04.2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul 
Bacău a sumelor prevăzute la art.6 alin(6) din Legea 15/2021 
privind bugetul de stat pe anul 2021; 

43 09.04.2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul 
Bacău a sumelor prevăzute la art.4 lit. c) din Legea 15/2021 
privind bugetul de stat pe anul 2021; 

44 22.04.2021 completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău 
nr 212/2020 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele 
prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în 
anul 2021; 

45 22.04.2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Bacău; 

46 22.04.2021 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului social cu cazare Locuința Protejată Venus din cadrul 
proiectului „VENUS-IMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ IN SIGURANȚĂ!” 
-POCU: 465/4/4/128038; 

47 22.04.2021 PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A 
BUNULUI IMOBIL-GALERIILE DE ARTA ALFA,AFLAT IN DOMENIUL 
PRIVAT AL JUDETULUI BACAU,IN FAVOAREA COMPLEXULUI 
MUZEAL "IULIAN ANTONESCU" 

48 22.04.2021 constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra 
terenului în suprafață de 24 mp. din zona drumului județean DJ 
116, situat în sat Nicorești, comuna Pârgărești din 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.; 

49 22.04.2021 încadrarea drumului comunal DC 155, de la km 0+000 la km 6+ 
800, în categoria funcțională a drumurilor de interes județean; 

50 22.04.2021 asocierea Județului Bacău cu Orașul Târgu Ocna în vederea 
finanțării și realizării în comun a lucrărilor „Covor bituminos, 
executare șanțuri și acostamente pe sectorul de drum județean DJ 
116, de la km 16+049 la km 17+849”; 

51 22.04.2021 darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Târgu 
Trotuș, a unui sector din drumul județean DJ 112, de la km 3+840 
până la km 4+040, situat în extravilanul comunei Târgu Trotuș; 



52 22.04.2021 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții „Creșterea capacității portante și 
modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de 
mișcare aferente la Aeroportul Internațional „George Enescu” 
Bacău”; 

53 22.04.2021 aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean 
de Urgență Bacău; 

54 22.04.2021 aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2021; 
55 22.04.2021 aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Reprezentanța 

UNICEF în România și Județul Bacău, prin Consiliul Județean 
Bacău, pentru implementarea Proiectului “Asigurarea incluziunii 
sociale-ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor 
mai vulnerabili din România” finanțat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2014-2021 Programul Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor; 

56 22.04.2021 neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău 
pentru cumpărarea imobilului – teren în suprafață de 1221 mp., 
înscris în Lista Monumentelor Istorice/2015 cu denumirea 
„Așezare fortificată”, cod LMI- BC-I-s-B-00742, situat în sat 
Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău; 

57 22.04.2021 Privind aprobarea protocolului încheiat între Județul Bacău și 
Administrația Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului 
de investiții ,,Refacere pod DJ 241 A km. 97+420 afectat de 
fenomenele hidrometeorologice din perioada mai-iunie 2019”; 

58 22.04.2021 aprobarea protocolului încheiat între Județul Bacău și 
Administrația Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului 
de investiții ,,Reabilitare și modernizare drum județean DJ119, 
Bacău-Faraoani, km. 1+680-km.12+300, județul Bacău (tronson 
Sărata-Nicolae Bălcescu, km.4+400-km.10+466)”; 

59 22.04.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău 
nr.9/29.01.2021 privind constituirea Comisiei speciale pentru 
revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Consiliului Județean Bacău 

60 27.05.2021 aprobarea necesităţii şi oportunităţii Planului Urbanistic Zonal 
având ca ,obiect dezvoltarea Aeroportului Internaţional „George 
Enescu” Bacău 

61 27.05.2021 privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea 
finanţării şi realizării în comun a obiectivului de investiţii 
„Străpungere între strada Aeroportului şi Calea Dr. Alexandru 
Şafran”; 

62 27.05.2021 privind modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Bacău nr.92/2020 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” cu modificările şi completările ulterioare 

63 27.05.2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului 
legal al Judeţului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC 
Compania Regională de Apă Bacău S.A. la care Judeţul Bacău este 



acţionar, respectiv în AGA Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău; 

64 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru realizarea sau 
amplasarea în zona drumurilor publice de interes judeţean a căilor 
de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau 
activităţi comerciale, amenajări sau instalaţii în orice scop; 

65 27.05.2021 privind constituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute 
asupra terenului în suprafaţă de 2,50 mp. din zona drumului 
judeţean DJ 252F, situat în sat Ungureni, comuna Ungureni din 
judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în 
administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, în 
favoarea DELGAZ GRID S.A.; 

66 27.05.2021 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului 
Bacău; 

67 27.05.2021 privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia 
de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul vară 2021, în 
perioada 01.05.2021 – 26.09.2021, în zilele de sâmbătă şi 
duminică; 

68 27.05.2021 privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România pentru anii 2020 – 
2021; 

69 27.05.2021 privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia 
Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România 
pentru anul 2021; 

70 27.05.2021 privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord – Est pentru anul 2021; 

71 27.05.2021 privind plata cotizaţiei pentru anul 2021 către „Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 

72 27.05.2021 privind plata cotizaţiei anuale a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Bacău către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale 
de Ordine Publică, pentru anul 2021; 

73 27.05.2021 privind modificarea Anexei nr.1, respectiv modificarea şi 
completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr.26/27.02.2019 privind aprobarea dării în administrare a unor 
imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Bacău către 
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”; 

74 27.05.2021 privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului 
medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Bacău; 

75 27.05.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii 
modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean 
de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă 
a UAT Judeţul Bacău şi a modalităţii de atribuire a serviciului 
public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în 
aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Bacău; 

76 27.05.2021 privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al 
Judeţului Bacău şi a situaţiilor financiare anuale, pentru anul 
2020; 

77 27.05.2021 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 
2021 al Judeţului Bacău; 



78 27.05.2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 

79 27.05.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al județului 
Bacău pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.05.2021; 

80 27.05.2021 privind plata cotizației anuale a județului Bacău către Asociația 
Grup Acțiune Locală CETATEA TAMASIDAVA, Asociația Grup de 
Acțiune Locală CONFLUENȚE MOLDAVE, Asociația Grup de Acțiune 
Locală ,,COLINELE TUTOVEI”, Asociația Grup de Acțiune Locală 
VALEA MUNTELUI, Asociația Grup de Acțiune Locală ULMUS 
MONTANA, Asociația Grup de Acțiune Locală ,,PLAIURILE 
BISTRIȚEI”, pentru anul 2021; 

81 27.05.2021 privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Turul Colinelor 
RGT Bacău”, organizat de către Asociația Club Sportiv Rally Spirit; 

82 27.05.2021 privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Ediția a XI-a a 
Raliului Moldovei Bacău”; 

83 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Măgirești; 

84 27.05.2021 respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii 
Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna Racova; 

85 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Traian; 

86 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Găiceana; 

87 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna Oituz; 

88 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Urechești; 

89 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Măgura; 

90 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Ardeoani; 

91 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Mănăstirea Cașin; 



92 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Gioseni; 

93 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna Luizi 
Călugăra; 

94 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 
Livezi; 

95 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva 
Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de orașul 
Comănești; 

96 25.06.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al 
domnului Iftime Florentin, precum și vacantarea locului de 
consilier județean. 

97 25.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții:  ,,LUCRĂRI DE EXTINDERE CORP CLĂDIRE 
C4 ȘI AMENAJARE SPAȚII ADMINISTRATIVE” la Spitalul Județean 
de Urgență Bacău; 

98 25.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivele de investiții:,,Construirea a 2 Locuințe Protejate 
pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Sărata, județul 
Bacău”, ,,Construire locuință protejată pentru persoane cu 
dizabilități în comuna Sărata, județul Bacău” și ,,Reabilitare și 
modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi 
în comuna Sărata, județul Bacău”, în cadrul Proiectului ,, O șansă 
pentru viața în comunitate”; 

99 25.06.2021 privind asocierea Județului Bacău cu UAT Asău, UAT Bogdănești, 
UAT Buhoci, UAT Dealu Morii, UAT Huruiești, UAT Izvoru 
Berheciului, UAT Oncești, UAT Plopana, UAT Scorțeni, UAT 
Urechești, în vederea desfășurării activității de simplificare a 
procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru 
cetățeni în cadrul proiectului ,,Bacău Smart County”, cod SMIS 
136013; 

100 25.06.2021 privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2021; 

101 25.06.2021 privind metodologia pentru calculul compensației cheltuielilor de 
funcționare aferente activităților non-economice care intră în 
obligația statului la R.A. Aeroportul Internațional ,, George 
Enescu” Bacău; 

102 25.06.2021 privind constituirea dreptului de administrare către R.A. 
Aeroportul Internațional  ,,George Enescu” Bacău a suprafeței de 
62.318 m.p. teren, modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Bacău nr. 63/31.05.2005 privind darea în 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 și completările ulterioare, precum 
și înlocuirea anexei la hotărâre; 

103 25.06.2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Bacău; 

104 25.06.2021 privind modificarea Anexei 2 a Acordului de Parteneriat încheiat 
între Reprezentanța UNICEF în România și Județul Bacău, prin 
Consiliul Județean Bacău, pentru implementarea Proiectului 
“Asigurarea incluziunii sociale-ruperea cercului vicios al excluziunii 
în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” finanțat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean nr.55. din data de 22.04.2021. 

105 25.06.2021 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea 
serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor 
copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021; 

106 25.06.2021 privind asocierea Județului Bacău cu unitățile administrativ-
teritoriale 

107 25.06.2021 aprobarea proiectului „you NEET education _ Măsuri de educație 
de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs din județul Bacău”, cod 
MySMIS 2014 147547, implementat de Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Bacău în calitate de partener 
alături de Liderul proiectului Inspectoratul Școlar Județean Bacău 
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel 
nr: POCU/885/2/5 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu 
vârsta între 16-29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în 
educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de 
formare profesională inițială. 

108 25.06.2021 privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Fotbalul, impact 
semnificativ la nivel social, de sănătate, economic, precum și al 
performanței”; 

109 25.06.2021 privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice 
aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău; 

110 25.06.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Județului 
Bacău pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și 
pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania 
Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021. 

111 22.07.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al 
Județului Bacău 

112 22.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Bacău, pe anul 2021 

113 22.07.2021 privind aprobarea procedurii de atribuire directă, a traseelor 
județene rămase neoperate din Programul de transport public de 
persoane prin curse regulate în județul Bacău, valabil până la data 
de 31.12.2021, pe bază de anunț public, precum și a modelului 
caietului de sarcini al Licenței de traseu, a criteriilor de evaluare, a 
punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de 
evaluare a operatorului de transport 

114 22.07.2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor de pe 
teritoriul județului Bacău 



115 22.07.2021 privind plata cotizației anuale a Județului Bacău către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău, pentru anul 2021 

116 22.07.2021 privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul 
Bacău pentru cumpărarea imobilului-teren în suprafață de 
441,67mp., din extravilanul satului Răcăciuni, județul Bacău, situat 
în Situl arheologic de la Răcăciuni, punct La E de zona zootehnică, 
cod LMI-BC-I-s-B-00743, conform Listei Monumentelor 
Istorice/2015 

117 22.07.2021 privind modificarea Anexei din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Bacău nr.172/2020 privind exproprierea 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”, cu modificările 
şi completările ulterioare 

118 22.07.2021 privind aprobarea programului de măsuri pentru redresarea R.A. 
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău şi 
modificarea Hotărârii nr.202/29.08.2019 privind aprobarea 
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, rezultaţi din 
Planul de administrare al Consiliului de administraţie al R.A. 
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău, cu 
modificările ulterioare 

119 22.07.2021 privind derogarea de la prevederile art.4 şi art.5 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Bacău nr.137/2018 privind prestarea 
Serviciului de Interes Economic General de către R.A. Aeroportul 
Internaţional „George Enescu” Bacău pentru anul 2020 

120 22.07.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 
Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău pentru anul 2021 
şi estimări pentru 2022 – 2023 

121 12.08.2021 Privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute 
asupra terenului în suprafață de 1 mp. din zona drumului județean 
DJ 252C, situat în sat Scărișoara, comuna Corbasca din 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. 

122 12.08.2021 Privind asocierea Județului Bacău cu UAT Pârgărești și UAT 
Bogdănești, în vederea finanțării și realizării în comun a 
obiectivului ,,Reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC 
129, Pârgărești (intersecție cu DJ 116)-Bogdănești (intersecție cu 
DN 11)”, în lungime de 4,03 km, județul Bacău 

123 12.08.2021 Privind asocierea Județului Bacău cu orașul Târgu Ocna, în 
vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții 
,,Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir” din 
orașul Târgu Ocna, județul Bacău 

124 12.08.2021 Privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei 
Luizi-Călugăra, a unui sector din drumul județean DJ 119B, de la 
km 3+230 până la km 7+230, situat pe raza administrativ 
teritorială a comunei Luizi-Călugăra 

125 12.08.2021 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului 
Bacău, pe anul 2021 



126 12.08.2021 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău 
nr.152/08.08.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru 
Protecția Copilului Bacău și stabilirea componenței acesteia, cu 
modificările ulterioare 

127 12.08.2021 Privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Despre fotbalul 
juvenil, un proces orientat pe formare și pe jucător” 

128 12.08.2021 Privind aprobarea finanțării programului sportiv Competiția 
Națională “Judo fără bariere” Ediția I Bacău, organizat de către 
Asociația Club Sportiv Bronx Powerlifting Club Bacău 

129 12.08.2021 Privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Pista de 
antrenamente MODULAR PUMPTRACK”, organizat de către Club 
Sportiv Municipal Moinești 

130 12.08.2021 Privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Program 
județean de tir cu arcul în școală – 2021- Puterea exemplului” 
organizat de către Asociația Club Sportiv SAGA Bacău 

131 12.08.2021 Privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Dezvoltarea 
fotbalului în mediul rural 

132 12.08.2021 Privind asocierea Județului Bacău cu Filiala Bacău a Uniunii 
Scriitorilor din România în vederea organizării și desfășurării 
proiectului “Toamna Bacoviană – 140 de ani de la nașterea 
poetului George Bacovia” – ediția a III-a 

133 12.08.2021 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 2021-2022 

134 12.08.2021 Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Bacău nr 252/2019 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului Public de Protecția Plantelor 
Bacău 

135 12.08.2021 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 
184/10.11.2020 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 infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în 
perioada 2014-2020 

 
136 

21.09.2021 privind aprobarea proiectului privind Concursul de idei grafice cu 
tema ,,Semne-simbol la hotarele județului Bacău în viziunea 
tinerelor talente” și a acordului de parteneriat între Județul Bacău 
și Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău în vederea 
organizării și desfășurării concursului de idei grafice cu tema 
„Semne-simbol la hotarele județului Bacău în viziunea tinerelor 
talente”; 

137 21.09.2021 privind inventarierea anuală a bunurilor aparținând domeniului 
public și privat al județului Bacău; 

138 21.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Bacău, pe anul 2021; 

139 21.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
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; 



140 21.09.2021 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; 

141 21.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare DJ 117, Poduri, km.17+000-21+180, L=4,180 km, 
județul Bacău” , prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 

142 21.09.2021 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 117, 
Poduri, km.17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală; 

143 21.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și 
Modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea-Uzului-
Dărmănești- DN 12A, km 41+000-62+103, județul Bacău” ( sector 
de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 
6,30 km), în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 

144 21.09.2021 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 123, limită 
județ Harghita-Valea-Uzului-Dărmănești- DN 12A, km 41+000-
62+103, județul Bacău” ( sector de drum studiat de la km 44+800 
la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km), în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală; 

145 21.09.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 

146 29.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 
licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor imobile aflate în 
proprietatea publică și privată a județului Bacău; 

147 29.09.2021 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor din parcarea 
R.A. Aeroportul Internațional ,,George Enescu” Bacău; 

148 29.09.2021 privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei 
Hemeiuș a unui sector din drumul județean DJ 119B, de la km 19 + 
155 până la km 25+018, situat pe raza administrativ teritorială a 
comunei Hemeiuș; 

149 29.09.2021 privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute 
asupra terenului în suprafață de 1497 mp. din zona drumului 
județean DJ 119B, situat în sat Mărgineni, comuna Mărgineni din 
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.; 

150 29.09.2021 privind aprobarea ajustării tarifului pentru prestarea serviciului de 
transport public de persoane pe traseul județean nr.36 Bacău-
Buhuși; 

151 29.09.2021 privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului tehnic 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare Sediu Ambulanță Onești și Reabilitare 



Ateliere Mecanic și Electric Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca 
Onești”; 

152 29.09.2021 privind dezlipirea în trei loturi a imobilului cu număr cadastral 
60657, situat în sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău, în 
suprafață de 83701 m.p.; 

153 29.09.2021 privind dezlipirea în șapte loturi a imobilului cu număr cadastral 
60404, situat în sat Glăvănești, comuna Glăvănești, județul Bacău, 
în suprafață de 128170 m.p.; 

154 29.09.2021 privind dezlipirea în trei loturi a imobilului cu număr cadastral 
60955, situat în sat Burdusaci, comuna Răchitoasa, județul Bacău, 
în suprafață de 44958 m.p.; 

155 29.09.2021 privind dezlipirea în cinci loturi a imobilului cu număr cadastral 
60899, situat în sat Motoșeni, comuna Motoșeni, județul Bacău, în 
suprafață de 49533 mp; 

156 29.09.2021 privind asocierea județului Bacău cu 60 de unități administrativ-
teritoriale din județul Bacău, în vederea extinderii capacității de 
colectare a deșeurilor municipale; 

157 29.09.2021 privind acordul Județului Bacău, în calitate de vecin, în vederea 
construirii, de către S.C. Aqua & Sole 2013 SRL a unui imobil cu 
destinația pensiune turistică, situat în municipiul Bacău, str. 
Aeroportului nr.6; 

158 29.09.2021 privind asocierea județului Bacău cu Orașul Buhuși în vederea 
finanțării și realizării în comun a lucrărilor de întreținere periodică 
a drumului județean DJ158 Buhuși-limita județului Neamț; 

159 29.09.2021 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău și Comuna 
Letea Veche în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție 
privind obiectivul „Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea 
Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și 
ciclabile) între str. Milcov și rețeaua stradală Letea Veche” 

160 29.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului 
Bacău, pe anul 2021; 

161 29.09.2021 privind plata contribuției anuale, aferentă anului 2021, la 
patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România-
Filiala Bacău; 

162 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru proiectul „Lucrări de modernizare, extindere, dotare 
infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, Heliport-Spitalul 
Județean de Urgență Bacău”- cod SMIS 120780; 

163 29.09.2021 pentru modificarea Hotărârii nr.175 din 11.09.2018 privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 
contribuției proprii a județului Bacău pentru proiectul „Lucrări de 
modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri 
Urgențe, realizare Heliport - Spitalul Județean de Urgență Bacău”- 
cod SMIS 120789, cu modificările și completările ulterioare. 

164 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, prin 
aplicarea Ordonanței Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 252C, 
Tătărăști – Corbasca, km.8+022-23+088, județul Bacău”, în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală; 

165 29.09.2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care 
nu se finanțează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanței 



Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști–Corbasca, km 
8+022-23+088, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Locală 

166 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, prin 
aplicarea Ordonanței Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-
27+993, la Ciucani, Județul Bacău”, în cadrul Programului Național 
de Dezvoltare Locală; 

167 29.09.2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care 
nu se finanțează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanței 
Guvernului nr 15/2021 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; 

168 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, prin 
aplicarea Ordonanței Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Reabilitare și Modernizare DJ 123, limită 
județ Harghita – Valea-Uzului–Dărmănești- DN 12A, km 41+000-
62+103, județul Bacău” ( sector de drum studiat de la km 44+800 
la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km), în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală; 

169 29.09.2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care 
nu se finanțează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanței 
Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare și Modernizare DJ 123, limită județ Harghita – Valea-
Uzului – Dărmănești - DN 12A, km 41+000-62+103, județul Bacău” 
(sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o 
lungime de 6,30 km), în cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Locală; 

170 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, prin 
aplicarea Ordonanței Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 117, 
Poduri, km.17+000 - 21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală; 

171 29.09.2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care 
nu se finanțează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanței 
Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km.17+000- 21+180, 
L=4,180 km, județul Bacău”, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală; 

172 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, prin 
aplicarea Ordonanței Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 
obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ 241B, Pădureni – 
Godovana, km 2+370-17+800, județul Bacău”, în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală; 

173 29.09.2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care 
nu se finanțează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanței 
Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Modernizare DJ 241B, Pădureni – Godovana, km 2+370 -17+800, 



județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Locală; 

174 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin 
aplicarea Ordonanței Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 
obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 241C, Valea Mare - limită județ Neamț, km 4+050-
6+938- limită județ Neamț – Lipova -limită județ Vaslui, km 9+450 
-24+110, L=17,548 km (Tronsoanele km 10+400-14+927 și km 
17+830-20+730, L=7,427 km), județul Bacău”; 

175 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,prin 
aplicarea Ordonanței Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 
obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ 117 km 14+950-km 
17+000, L= 2,05 km Județul Bacău”; 

176 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin 
aplicarea Ordonanței Guvernului nr 15/2021 pentru realizarea 
obiectivului de investiții ,,Refacere pod pe DJ 241A, km 97+420, 
afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada mai-iunie 
2019; 

177 29.09.2021 privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru 
combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene, 
pentru iarna 2021-2022; 

178 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați 
pentru realizarea proiectului strategic „REGIUNEA–NORD-EST–
AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită 
județ Neamț-Traian-DN2F, km 28+000-50+254), DJ 241 (limită 
județ Vrancea – Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000-
83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului-Secuieni), km 64+250-
78+114), precum și modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Bacău nr. 2/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

179 29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „AMENAJARE ȘI DOTARE LOC DE JOACĂ 
PENTRU COPII” la Centrul școlar de educație incluzivă nr.2 
Comănești, județul Bacău. 

180 29.09.2021 privind mandatarea S.C. Aerostar S.A. Bacău ca, în numele și 
pentru Județul Bacău, să construiască fundațiile betonate 
permanente aferente instalării și utilizării unui sistem Mobile 
Aircraft Arresting System (MAAS), în vederea aplicării art. 2 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1725/2004; 

181 15.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Bacău, pe anul 2021; 

182 15.10.2021 privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile comunale, pe anul 2021. 

183 15.10.2021 pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea dintre Județul 
Bacău, prin autoritatea sa deliberativă, Consiliul Județean Bacău și 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 
„George Emil Palade” Târgu Mureș și Spitalul Județean de Urgență 
Bacău 

184 19.10.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 
32.262.620 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-



bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului 

185 19.10.2021 privind aprobarea asocierii între Județul Bacău și Municipiul Bacău 
în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind: 
Amenajare în regim de urgență a parterului obiectivului de 
investiții Spitalul „Sfânta Maria” Bacău, pentru asigurarea 
funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Bacău, pentru preluarea pacienților infectați cu virusul 
Sars-Cov-2. 

186 29.10.2021 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului 
Bacău” doamnei profesor universitar doctor Eugenia Harja, 
personalitate marcantă în domeniul educației și științei băcăuane 

187 29.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bacău 
în consiliul de administraţie la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 
nr.1 Bacău 

188 29.10.2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Bacău; 

189 29.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Bacău, pe anul 2021 

190 29.10.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III 
2021 al județului Bacău 

191 29.10.2021 privind modificarea art.2. alin.(2) din Acordul de colaborare ce 
constituie Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău 
nr.2/2017 privind aprobarea proiectului, a acordului de colaboare 
și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre 
finanțare a proiectului strategic intitulat “Regiunea Nord-Est– Axa 
Rutieră Strategică 3: Neamț– Bacău, DJ 207D (Limită Județ Neamț 
–Traian-DN2F, km 28+000-50+254), DJ241 (Limită Județ Vrancea– 
Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000-83+368) și DJ 241A 
(Izvoru Berheciului–Secuieni, km 64+250-78+114)”, cu modificările 
și completările ulterioare 

192 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții ,, 
Modernizare DJ 207F, DN 2F-Săucești, km 0+000-km 3+254, 
județul Bacău ” prin Programul Național de Investiții ,,Anghel 
Saligny”; 

193 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241 C) – Pădureni 
(intersecție cu DJ 159), km. 92+019- km 97+424, județul Bacău” 
prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny; 

194 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare DJ159, Dămienești – limită județ Neamț, km. 31+115- 
km. 36+400, județul Bacău” prin Programul Național de Investiții 
,,Anghel Saligny 

195 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare DJ 241 C, Valea Mare – limită județ Neamț, km. 
4+050– km. 6+938 – limită județ Neamț – Lipova– limită județ 
Vaslui, km. 9+450-km. 24+110, L=17,548 km., județul Bacău, 



(tronsoanele km. 4+050- km. 6+938, km. 9+450– km. 10+400 și 
km. 20+730– km. 24+110)” prin Programul Național de Investiții 
,,Anghel Saligny”; 

196 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 119, Bacău-Faraoani, km 1+680-
km 12+300 (tronson Sărata- Nicolae Bălcescu, km 4+400-km 
10+466), județul Bacău” prin Programul Național de Investiții 
,,Anghel Saligny”; 

197 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare 
DJ 252B, Gioseni-Pâncești, km,18+700-km. 30+100, județul 
Bacău”, prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”; 

198 29.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții ,,Înlocuire podeț pe DJ 119D, 
km. 8+592, județul Bacău” 

199 29.10.2021 privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare 
de Arte și Meserii, pentru anul școlar 2021-2022; 

200 29.10.2021 privind aprobarea ajustării și modificării unor tarife de transport 
pentru prestarea serviciului de transport public de persoane pe 
unele trasee județene; 

201 29.10.2021 privind asocierea județului Bacău cu Universitatea ,,Vasile 
Alecsandri” din Bacău în vederea organizării și desfășurării 
proiectului Aniversarea Universității ,,Vasile Alecsandri” din 
Bacău: 60 de ani de învățământ superior de stat băcăuan; 

202 29.10.2021 privind revocarea dreptului de administrare a Serviciului Public 
Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității 
de Salvamont Bacău asupra imobilului-teren având nr.cadastral 
16402 și încetarea contractului de administrare nr. 10559/720 din 
03.07.2017 

203 29.10.2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru 
serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și 
canalizare, prestate de Compania Regională de Apă Bacău S.A.; 

204 29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 

205 29.10.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 
184/19.10.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în 
valoare de 32.262.620 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele 
măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 
Trezoreria Statului; 

206 29.10.2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr 
211/2020 privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr 
227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2021 și abrogarea 
implicită a art.5 și art.9 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău 
nr. 212/2020 privind stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele 
prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în 
anul 2021 

207 29.10.2021 privind asocierea Județului Bacău cu Institutul Național pentru 
Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” și Complexul 
Muzeal Iulian Antonescu,, Bacău în vederea implementării 



parteneriatului pentru realizarea expoziției de bandă desenată 
,,Povestiri din Holocaust” Bacău; 

208 29.10.2021 privind modificarea organigramei si a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.145/2021; 

209 29.10.2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Direcţia 
Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău; 

210 01.11.2021 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al 
județului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 
S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. convocată pentru data 
de 3 noiembrie 2021, ora 13,00 

211 09.11.2021 privind acceptarea Comunei Berești-Bistrița în calitate de membru 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB 

212 09.11.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Județean Bacău în 
comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la unele 
unități de învățământ special din județul Bacău 

213 09.11.2021 privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice 
aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău; 

214 09.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Bacău, pe anul 2021; 

215 09.11.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “Creşterea 
eficienţei energetice în clădirile publice- Filarmonica Mihail Jora, 
Bacău”, în vederea participării la “Programul privind creşterea 
eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice” finanţat de către Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

216 09.11.2021 privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al 
Județului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea 
de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 22.11.2021 

217 17.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiție “ Amenajare în regim de 
urgență a parterului obiectivului de investiții Spitalul Sfânta Maria 
Bacău, pentru asigurarea funcționării Unității de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea 
pacienților infectați cu virusul  Sars-Cov-2 

218 24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ 207F, DN 2F-
Săucești, km 0+000-km 3+254, județul Bacău”; 

219 24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 
241C, Valea Mare - limită județ Neamț, km 4+050-km 6+938 - 
limită Județ Neamț – Lipova– limită Județ Vaslui, km 9+450 - km 
24+110, L =17,548 km, jud. Bacău (tronsoanele km 4+050-km 
6+938, km 9+450-km 10+400 și km 20+730-km 24+110)” 

220 24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 
241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) -Pădureni (intersecție cu DJ 
159), km 92+019- km 97+424, județul Bacău” 



221 24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizarea străzilor 
Cărămidăriei,Viitorului și Cimitir din orașul Târgu Ocna, județul 
Bacău” 

222 24.11.2021 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Bacău nr.158/2021 privind asocierea Județului Bacău cu Orașul 
Buhuși, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de 
întreținere periodică a drumului județean DJ 158, Buhuși-limita 
județului Neamț; 

223 24.11.2021 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău, 
pe anul 2021; 

224 24.11.2021 privind aprobarea de principiu a trecerii unor imobile, aferente 
obiectivului Schi Parc Slănic Moldova, din domeniul public al 
Județului Bacău în domeniul public al Orașului Slănic Moldova 

225 24.11.2021 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al 
județului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 
S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A, convocată pentru data 
de 6 decembrie 2021, ora 13,00 

226 24.11.2021 privind emiterea avizului pentru tarifele suplimentare de utilizare 
a drumurilor de interes local situate pe raza comunei Zemeș 

227 24.11.2021 privind demararea procedurii de achiziție a două terenuri arabile 
situate în extravilanul comunei Corbasca, județul Bacău, 
identificate cu numărul cadastral 62091, respectiv cu numărul 
cadastral 62093, aflate în proprietatea unor persoane, prin 
procedura negocierii directe, astfel cum a fost aceasta 
reglementată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr 
228/2018 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de 
bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău 

228 24.11.2021 privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență 
Bacău a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului ,,Dotarea 
infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău” - cod-SMIS 124510; 

229 24.11.2021 constituirea dreptului de administrare a unor imobile aflate în 
domeniul public al județului Bacău, în favoarea Școlii Gimnaziale 
Speciale ,,Maria Montessori” Bacău; 

230 24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții ,,REAMPLASARE ȘI 
AMPLIFICARE PT 187 BACĂU,” la Spitalul Județean de Urgență 
Bacău 

231 24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reparații capitale 
Clădire Centru Școlar-C11” 

232 24.11.2021 privind 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-C11”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Locală cu modificările și completările ulterioare; 

233 24.11.2021 privind alipirea imobilelor cu numerele cadastrale: 79550,situat in 
Bacău, str. Mihai Viteazu nr.12, județul Bacău, în suprafață de 158 
mp, 80461 situat în Bacău str. Mihai Viteazu nr.16, Județul Bacău, 



în suprafața de 232 mp și 84150, situat în Bacău, str.9 Mai nr.7, 
Județul Bacău, în suprafață de 5196 mp 

234 24.11.2021 pentru modificarea Hotărârii nr.175 din 11.09.2018 privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 
contribuției proprii a județului Bacău pentru proiectul ,,Lucrări de 
modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri 
Urgențe, Realizare heliport - Spitalul Județean de Urgență Bacău”- 
cod SMIS 120780, cu modificările și completările ulterioare. 

235 26.11.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Bacău nr 185/2021 privind aprobarea asocierii între județul Bacău 
și Municipiul Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de 
investiție privind: Amenajare în regim de urgență a parterului 
obiectivului de investiții Spitalul ,,Sfânta Maria” Bacău, pentru 
asigurarea funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea pacienților infectați 
cu virusul Sars-Cov-2 

236 26.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru obiectivul de investiție Amenajare în regim de urgență a 
parterului și subsolului (parțial) obiectivului de investiții Spitalul 
,,Sfânta Maria” Bacău, pentru asigurarea funcționării Unității de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru 
preluarea pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2, respectiv 
asigurarea funcționării unei secții de anatomie patologică 
destinată decedaților cu Sars-Cov-2. 

237 13.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului 
Bacău,,pe anul 2021 

238 16.12.2021 privind trecerea unor bunuri aferente obiectivului Schi Parc Slănic 
Moldova, din domeniul privat al Județului Bacău în domeniul 
public al Județului Bacău 

239 17.12.2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
prevăzute la art.,6, alin (9^1) din Legea nr. 15/2021 privind 
bugetul de stat pe anul 2021 

240 22.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului 
Bacău, pe anul,2021 

241 22.12.2021 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 
2021 al Judeţului Bacău 

242 22.12.2021 privind avizarea normelor de venit valabile pentru anul fiscal 2022 
, pentru contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din 
activitati de productie comert, prestari de servicii, stabilite 
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare si Ordinului Ministrului Finantelor Publice 
nr. 925/2017 si isi desfasoara activitatea individual sau in cadrul 
unei asocieri fara personalitate juridica 

243 22.12.2021 privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute 
asupra terenului în suprafață de 332 mp. din zona drumului 
județean DJ 207F, situat pe raza comunelor Filipești și Berești-
Bistrița din județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului 
Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri 
Bacău, în favoarea societății MIHOC OIL S.R.L 



244 22.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare Strada Industriilor, 
Municipiul Onești” 

245 22.12.2021 privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia 
de schi Nemira din,Slănic Moldova, în sezonul 2021-2022 și a 
tarifului de parcare 

246 22.12.2021 privind constituirea dreptului de administrare a unor imobile 
aflate în domeniul public,al Judeţului Bacãu, în favoarea Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivã nr. 2 Comãneşti 

247 22.12.2021 privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului 
Bacău,în domeniul public al Comunei Hemeiuș 

248 22.12.2021 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor 
social aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru 
elevii din învățământul special de stat din județul Bacău 

249 22.12.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Comitetului de 
coordonare și a Grupului de lucru pentru PLAM (Planul Local de 
Acţiune pentru Mediu) al Judeţului Bacău 

250 22.12.2021 privind aprobarea PLAM (Planului Local de Acţiune pentru Mediu ) 
al Judeţului Bacău 

251 22.12.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.78/2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul 
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău si din 
institutiile si serviciile publice aflate in subordinea acestuia, cu 
modificarile ulterioare 

252 22.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții ”INSTALAREA DE 
ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE STERILIZAREA CENTRALA - 
CHELTUIELI CONEXE”, la Spitalul Județean de Urgență Bacău 

253 22.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiții ”Extindere si modernizare 
stație recepție si stocare temporara deșeuri medicale - imobil 
C14”, Spitalul Județean de Urgență Bacău 

254 
 

22.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru obiectivul de investiții,”LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI DOTARE 
BUNCĂR NOU COMPARTIMENT RADIOTERAPIE” 

255 22.12.2021 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate,al Consiliului Judeţean Bacău 

256 22.12.2021 privind modificarea statului de funcţii la unele institutii publice 
aflate in subordinea,Consiliului Judetean Bacau 

257 22.12.2021 privind aprobarea efectuării în anul 2022 a concediului de odihnă 
anual neefectuat în ,anul 2021 de către Preşedintele şi 
Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Bacău 

258 22.12.2021 privind aprobarea Protocolului între Consiliul Județean Bacău, 
Inspectoratul de Poliție,Județean Bacău și A.T.O.P. Bacău, privind 
siguranța cetățenilor județului Bacău prin,creșterea capacității 
operaționale la solicitările lor şi pentru creşterea capacităţii 
de,investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean 
Bacău 

259 22.12.2021 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean 
Bacău nr.184/2010 privind,aprobarea Regulamentului si a 
Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si 



de,canalizare, precum si a Indicatorilor de performanta a 
serviciului 

260 22.12.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate, precum și,a celorlalte structuri 
funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, aprobat prin 
Hotararea,Consiliului Judetean Bacau nr.204/2021 

261 22.12.2021 Privind trecerea bunurilor aferente obiectivului Schi Parc Slănic 
Moldova, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul 
public al orașului Slănic Moldova. 

262 22.12.2021 privind instituirea şi acordarea premiilor pentru sportivii și 
antrenorii din județul Bacău, care au,obținut în anii 2020 și 2021 
performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale 

263 22.12.2021 privind instituirea şi acordarea premiilor pentru elevii merituosi 
din Școlile si Liceele din Județul Bacău care,au obținut în anii 2020 
și 2021 performanțe deosebite, respectiv media 10 la Evaluarea 
națională sau la,Bacalaureat 

264 22.12.2021 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Județul 
Bacău, prin autoritatea sa,deliberativă, Consiliul Judeţean Bacău şi 
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

265 22.12.2021 privind prelungirea valabilităţii Programului de transport public de 
persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean valabil pentru 
perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bacău nr.187/2012, cu modificările și 
completările ulterioare 

266 30.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului 
Bacău, ,pe anul 2021 

267 30.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. 
Aeroportul Internațional „George,Enescu” Bacău, pe anul 2021 

 

 


