
   

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL  LOCAL   CASIN     
 
Comuna Casin , Judetul Bacau, 607090, tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030, 

mail : primaria_casin@yahoo.com  
 

 HOTARAREA NR.88 
DIN 27.11.2017 

 
Privind aprobarea STATUTULUI comunei CASIN, judetul Bacau 

 
          Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din data de 
21.11.2017 la care participa un numar de 12 consilieri locali din cei 13 in functie, luand in dezbatere :  
          Expunerea de motive a primarului comunei Casin nr.9331/21.11.2017 
          Raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei nr.9332/21.11.2017 

           Raportul de avizare a Comisiei pentru administratie publica,juridica,apararea ordinii si linistii 
publice,a drepturilor cetatenilor 
           Raportul de avizare a Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ; 
           Raportul de avizare a Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 
           In considerarea dispozitiilor art.121 alin.1 si alin.2 din Constitutia Romaniei, republicata; 
          Art.3, art.4 si art.6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 
15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997; 
          In conformitate cu prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul –cadru al unitatii administrativ-
teritoriale, modificata si completata; 
          In temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.a, art.45 si art.115 alin.1 lit.b din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE 
 

           Art. 1 – Se aproba STATUTUL comunei CASIN, judetul Bacau, conform anexei ce face parte 
integranta la prezenta hotarare. 
           Art.2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei Casin si 
Prefectului Judetului Bacau. 
 
       Presedinte de sedinta,                                                            Contrasemneaza, 
           Dragu Adrian                                                                  Secretarul comunei, 
                                                                                          Popescu Monica – Florinela 
 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi „pentru, 0 voturi „impotriva”, 0 ”abtineri”. 

mailto:primaria_casin@yahoo.com


   

 
 

 
                                                                                                                                              ANEXA 
                                                                                                                         La HCL nr.88/27.11.2017 
 
                                                                                        

STATUTUL  
Comunei Casin, Judetul Bacau  

 
CAPITOLUL 1  

DATE GEOGRAFICE  
 

I. Asezarea comunei 
 

Comuna Casin este situata in partea de sud-vest a judetului Bacau, pe valea  
Casinului, in depresiunea cu acelasi nume, pe malurile raului Casin la circa 7 km amonte de 
varsarea acestuia in raul Trotus . 
                Vatra satului Casin este asezata pe valea Casinului la varsarea paraului Curita in 
raul Casin ocupand valea pe intreaga ei latime, din dealul Lazii, peste apa Casinului si pana 
sub coastele dealurilor Buciumi si Podu Mare. 
                Comuna Casin se invecineaza cu : - la nord – municipiul Onesti 

- la sud – comuna Manastirea Casin 
- la est – comuna Buciumi 
- la vest – comuna Bogdanesti. 

II. Suprafata comunei   
 

Comuna Casin are in componenta 2 sate : satul Casin si satul Curita. Satul Casin  
este resedinta de comuna, iar satul Curita este componenta a comunei. 
                Suprafata pe care se intinde comuna este de 36 km patrati si reprezinta : 3.653,17 
ha din care : suprafata in intravilan este de 433 ha, iar suprafata in extravilan este de 3.221 
ha.  
 

III. Relieful comunei  
 
                Teritoriul Comunei Casin este inconjurat de dealurile Buciumi, Podul Mare, 
Dolca, dealul Stanii, Chiva, Purcareata, Maguricea, Buhu, Lada si Cuciur. Cel mai inalt 
dintre aceste dealuri este Dolca cu 511 m inaltime fata de nivelul marii. 
                 Patura arabila din cuprinsul comunei este un pamant argilo-nisipos pe ses, iar pe 
dealuri pamantul este mai mult argilo-calcaros. Se mai gasesc in multe parti si aluviuni. 
Tinutul este bogat in pasuni si fanete cu iarba grasa iar padurile ramase, cu animale 
salbatice care mai fac uneori stricaciuni semanaturilor. Pamanturile sunt fertile, bune pentru 
cultivarea cerealelor, indeosebi a porumbului. Pe dealurile din jur sunt cultivate mai ales 



   

 
 

livezile dar si vita-de-vie. Dealurile sunt bogate si in catina, porumbele, zgorghine, coarne, 
cireses amare etc. 
                 In afara padurilor, fanetelor, livezilor, fructelor de padure, produselor agricole, 
comuna Casin situata la periferia Carpatilor de Curbura beneficiaza si de existenta unor 
bogatii naturale  cum ar fi : 

- sarea, prezenta pe toata aria acestei vai. In 
locul numit Saratel se afla izvoare unde apa 
sarata curge continuu si din belsug; 

- piatra de rau, un produs interminabil, folosit 
dintotdeauna in constructiile realizate de 
locuitori; 

- produsele forestiere, care au dezvoltat aici  
o adevarata civilizatie a lemnului; 

 
IV. Clima comunei  

 
Desi comuna este situata la iesirea din munti, pe o vale larg deschisa spre rasarit- 

apus si la 260 m inaltime fata de apa marii, este ferita de vanturile aspre ale iernii dar si de 
arsita soarelui din timpul verii. Clima ce caracterizeaza teritoriul comunei Casin este de tip 
temperat continental. 
 

V. Hidrografia comunei  
 

Reteaua hidrografica a comunei este reprezentata de raul Casin cu o lungime de  
vreo 50 km, care izvoraste din muntele Casin, judetul Covasna, curge de la apus spre rasarit 
pana in apropierea muntilor Clabuc si coboara la vale prin localitatile Manastirea Casin, 
Lupesti, Onesti si se varsa in raul Trotus. Primeste ca afluenti paraiele : Valea Rea Mare, 
Valea Rea Mica, paraul lui Miron, Curita, Lada, Baracea si Cuciurul.Paraul Larguta, chiar si 
in cursul sau inferior, are o vale ingusta si un ses aluvial. 
 

CAPITOLUL 2 
PAGINI DE ISTORIE  

     
              Primele asezari omenesti apartineau epocii preistorice, acum 3000 de ani. Primele 
documente referitoare la asezarile de pe vaile Casinului si Oituzului dateaza din 1410 cand 
existau sase sate : Casen, Ohtuz, Grozesti, Stanisoresti, Laslauani si Stoenesti. Casen e satul 
Stanesti. Satul Stanesti si mosia Stanesti sunt des pomenite prin documente, inca din timpuri 
destul de vechi si pana pe la 1846. 
             Cel mai des intalnit in documente este satul Casin, documente ce stabilesc originea 
Casinului in anul 1410, pe vremea domnitorului Alexandru cel Bun. Pe timpul domniei 
domnitorului Gheorghe Stefan (1653-1658) se intemeiaza noul sat Casin langa vechiul  sat 
Stanesti, populatia sa fiind formata din emigranti din Muntenia si Transilvania, sateni din 
Rucar, Dragoslavele si din alte sate muntenesti..  



   

 
 

            Satul Curita a luat fiinta, dupa spusele batranilor,  in anul 1711 si a fost intemeiat pe 
mosia cu acelasi nume si dupa apa Curitei. 
            Catunul Vlasca, care face parte din comuna Casin, este asezat la confluenta raului 
Casin cu apa Curitei. Intemeierea acestui catun s-a facut odata cu imporietarirea de la 
1864.Numele Vlasca vine de la Vlasin Cretescu pomenit in documentele din 1443. Alaturi 
de sat s-a stabilit pe prundul apelor Casin si Curita, nu cu mult inainte de 1864, o ceata de 
tigani crestini-ortodoxi, veniti din diferite parti . 
             Catunul Pochita este situat peste apa Casinului spre miazazi-rasarit. Asezarea 
dateaza din 18964. Treizeci si doi de clacasi ai comunei Gropile, din lipsa de pamant, au 
fost adusi si improprietariti pe trupul de mosie Pochita care fusese altadata proprietatea 
Voevodului Gheorghe Stefan, trecand apoi in stapanirea lui N. Donici, apoi a Hatmanului 
Aslan, proprietarul mosiei Onesti. 

 
CAPITOLUL 3 

ASPECTE DEMOGRAFICE  
 

           Populatia stabila a comunei Casin numara 3387 locuitori, din care 2662 in satul 
Casin si 725 in satul Curita. Populatia totala este de 4393 locuitori. 
          La Recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2011,pe langa religia ortodoxa s-
au declarat : 62 romi, 18 romano-catolici, 5 greco-catolici, 1 baptist, 18 penticostali, 20 
Adventista de ziua a saptea, 1 crestina dupa evanghelie, 1 fara religie. 
          Structura pe sexe : barbati 1665, femei 1722. 
          Structura populatiei stabile dupa etnii se prezinta astfel : romani = 3.229, romi=63; 
etnie nedeclarata =95. Analizand evolutia populatiei dupa unele etnii se observa ca 
majoritatea populatiei este de etnie romana (3.229 persoane), respectiv 97,31%. 
           Structura populatiei stabile dupa religii se prezinta astfel : ortodoxa =3326, romano-
catolica = 18, greco-catolica=5, penticostala=18, adventista de ziua a saptea=20. 
 

CAPITOLUL 4 
ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA SI AUTORITATILE PUBLICE LOCALE 

 
          Comuna Casin, este o asezare rurala formata din doua sate : Casin – satul resesdinta si 
Curita – sat component. 
          Conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati, satul resesdinta de comuna Casin are 
rangul IV, iar satul component Curita are rangul V.  
           Autoritatile publice locale prin care se realizeaza autonomia locala sunt consiliul 
local, ca autoritate deliberativa si primarul, ca autoritate executiva. 
           Consiliul local al comunei Casin este format dintr-un numar de 13 consilieri locali, 
are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia 
celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale 
sau centrale. Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii :  



   

 
 

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, 
ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si 
regiilor autonome de interes local; 

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei; 
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei; 
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni ; 
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern. 

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege  
organica, in caz de razboi sau catastrofa. Consiliul local isi exercita mandatul de la data 
constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou ales. 

Primarul comunei Casin reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte  
autoritati publce , cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie. 
Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei. 
Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii : 

a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii; 
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local; 
c) atributii referotoare la bugetul local; 
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor; 
e) alte atributii stabilite prin lege. 

Viceprimarul comunei este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia,  
care ii poate delega atributiile sale. Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor 
locali in functie, din randul membrilor acestuia.  
           Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele normative , 
primarul neneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce. Aparatul de specialitate 
al primarului este structurat  pe compartimente functionale, in conditiile legii in care sunt 
incadrati functionari publici si personal contractual. 
           Fiecare unitate administrativ-teritoriala are un secretar salarizat din bugetul local. 
Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau 
administrative. Secretarul comunei nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea 
destitutirii din functie.Secretarul comunei nu poate fi sot, sotie, sau ruda de gradul intai cu 
primarul sau cu viceprimarul.  
          Primarul, viceprimarul, secretarul comunei si aparatul de specialitate al primarului 
constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei, 
care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand 
problemele curente ale colectivitatii locale. 
 

CAPITOLUL 5 
INFRASTRUCTURA SI ECONOMIA  

 
I. Infrastructura        
 

Infrastructura de transport . Lungimea retelei de drumuri care strabat comuna  
este de 107.450 m. Comuna Casin este strabatuta de urmatoarele cai de comunicatii :  



   

 
 

• drumul judetean DJ115 
• drumul comunal DC125 
• drumul comunal DC126 
• drumul comunal DC127 
             Drumul judetean DJ115 face parte din categoria drumurilor care asigura cea mai 
rapida legatura a comunei cu localitatea componenta, cu comuna Manastirea Casin si cu 
municipiul Onesti. DJ115 are o lungime de 4,7 km avand doua benzi de circulatie cu 
suprastructura realizata din imbracaminte asfaltica. 
             Drumul comunal DC125 strabate teritoriul comunei de la DJ115 la comuna 
Buciumi pe o lungime de 1,00 km, este nemodernizat, are o banda de circulatie si partea 
carosabila de pamant.  
             Drumul comunal DC126 se suprapune cu DJ115 si se intinde din Casin la comuna 
Manastirea Casin pe o lungime de 3,00 km, este modernizat, asfaltat. 
             Drumul comunal DC127, cu o lungime de 3,2 km este modernizat prin Programul 
SAPARD accesat de Primaria Casin in perioada 2003-2004 prezentand imbracaminte 
asfaltica, doua benzi de circulatie si santuri de scurgere a apelor asigurand legatura intre 
satele Casin si Curita. 
             In afara de aceste drumuri, comuna Casin mai beneficiaza de o retea densa de 
drumuri si strazi de interes local care fac legatura zonelor rezidentiale cu drumurile 
principale. Astfel, in satul Casin reteaua drumurilor locale totalizeaza o lungime de circa 
18,6 km, iar in satul Curita aceasta totalizeaza circa 9,8 km..  
            Infrastructura de utilitati. Alimentarea cu apa a satului Casin se face de catre SC 
CRAB SA Bacau, operator regional in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Bacau al carei membru fondator este si comuna Casin.In satul Curita, locuitorii folosesc apa 
din fantani.        
           Ca urmare a participării comunei Casin  în calitate de membru fondator la înfiinţarea 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” , la nivel de judet 
prestarea serviciilor de salubrizare se face de catre  Compania Romprest Service SA 
Bucuresti. 
           Comuna Casin este racordata la sistemul energetic zonal prin statia de transformare 
35/20/6 KV si prin linia electrica aeriana LEA 20KV Onesti – Manastirea Casin. Toti 
consumatorii sunt alimentati cu energie electrica din retelele de distributie de joasa tensiune 
0,4 kv. Configuratia retelei este de tip aerian. Reteaua electrica de iluminat public este 
realizata pe stalpi comuni cu reteaua electrica de distributie publica si este alimentata prin 
intermediul posturilor de transformare existente. 
           Satul Casin este racordat la reteaua de gaze naturale iar cei din satul Curita folosesc 
drept combustibil : lemnul de foc, iar pentru prepararea hranei se utilizeaza butelii cu gaze 
lichefiate si plite cu lemne. 
           Comuna Casin dispune de retea de telefonie fixa si mobila, de retea de cablu tv si 
internet. 
 

II. Economia  
 



   

 
 

Profilul economic predominant este agricultura si zootehnia. 
Suprafata totala a comunei Casin este de 3.688 ha din care 2.336 ha suprafata totala  

agricola si 1.040 ha suprafata arabila. Principala cultura este porumbul. Porumbul este o 
planta de mare traditie in zona fiind cel mai bine valorificat ca furaj, in alimentatia omului, 
dar este inca folosit si drept combustibil (cocenii si ciocalaii). 

Fanetele si pasunile fiind acoperite cu iarba grasa, in comuna se regasesc numeroase  
familii care cresc vaci si vitei, pentru carne si lapte. Se regasesc desigur, si numeroase stane 
de vaci si oi. Pentru carne sunt crescute in sat si pasari de curte, precum si porci. 
            O alta ocupatie a locuitorilor este apicultura. 
            Prinderea si vanzarea de peste din raurile Casin si paraul Curita reprezinta o ocupatie 
aducatoare de bani. 
            Pe teritoriul comunei Casin isi desfasoara activitatea si agenti economici cu 
activitate predominanta in comert si prelucrarea lemnului, prelucrarea carnii (abator la 
standarde europene) agriculturii, turism si alimentatie publica, precum si in domeniul 
serviciilor (cazane de tuica, mori de porumb). 
 

CAPITOLUL 6 
SANATATE  

 
           In comuna Casin functioneaza un singur cabinet medical (un medic si un asistent) 
care deserveste atat satul Casin cat si satul Curita. Datorita modernizarii cladirii 
dispensarului uman in anul 2012, s-a reusit in anul 2013 sa se deschida farmacia care era 
necesara locuitorilor comunei Casin. In prezent se afla in derulare investitia  “Extindere, 
reabilitare, modernizare si dotare Dispensar uman, sat Casin,  comuna Casin, judetul Bacau” 
          Pentru satul Curita, se afla in derulare investitia „Dotare Dispensar Uman sat Curita, 
comuna Casin, judetul Bacau” care va functiona in vechea scoala din satul Curita. 
 

CAPITOLUL 7 
EDUCATIA SI INVATAMANTUL 

 
         Educatia la nivelul intregii comune este asigurata prin Scoala Gimnaziala „Institutor 
N.Paslaru” Casin, atat pentru invatamantul prescolar (Gradinita cu program normal din sat 
Casin cu un efectiv de 55 prescolari si Gradinita cu program normal din sat Curita cu un 
efectiv de 15 prescolari )  cat si pentru invatamantul primar cu un efectiv de 188 elevi.  
       Scoala din Casin a luat fiinta in 1858, temelia ei fiind pusa de biserica . Neculai Paslaru 
s-a nascut la 17 ianuarie 1866 in comuna Casin si a decedat in 29 noiembrie 1943, comuna 
Casin. A absolvit Scoala Normala din Barlad, dupa care a fost numit invatator la Caiuti. In 
1890 s-a transferat la Casin unde a activat timp de 23 de ani. S-a pensionat in 1928, 
Ministerul Instructiunii acordandu-i medalia „Rasplata Muncii pentru Invatamant” ca semn 
de apreciere a intregii sale activitati didactice. In perioada anilor 1932 – 1934 – 1937 s-a 
supus la un mare efort intelectual si fizic pentru a-si aduce un ultim omagiu satului natal, si 
anume redactarea primei monografii a comunei Casin. A tiparit cateva sute de exemplare la 
tipografii din Bucuresti, pe care le-a dat satenilor din Casin. Ca recunoastere a activitatii 



   

 
 

didactice desfasurate de invatatorul Neculai Paslaru, scoala din comuna a fost numita Scoala 
„Neculai Paslaru” Casin. 
         

CAPITOLUL 8 
CULTURA 

 
       In centrul localitatii Casin isi desfasoara activitatea un Camin Cultural cu anexe. 
Aceasta a fost construita in timpul primului razboi mondial, din initiativa generalului 
Manolescu cu scop de a servi ca sala pentru teatru satesc, cinematograf, sarbatori populare 
si tot ce contribuie la cultura satenilor. 
       In centrul satului Curita, vechiul Camin Cultural a fost demolat si in prezent, noua 
cladire este in constructie. 
       In comuna Casin a fost infiintata o biblioteca comunala in anul 1953. La ora actuala 
biblioteca comunala are 6.538 volume de carte cu un numar de 560 cititori inscrisi si 324 
cititori activi. Biblioteca este dotata corespunzator chiar si cu calculatoare si internet care 
sunt zilnic folosite de copii. 
 

CAPITOLUL 9 
SPORTUL 

 
      In comuna Casin nu exista nicio sala de sport , dar sunt doua terenuri de sport pentru 
practicarea sportului in aer liber, una la Casin, dotata iar cealalta la Curita pe al caror teren 
isi desfasoara antrenamentele cele doua echipe ale comunei : AS Magura Casin si Viitorul 
Curita. In fiecare an la zilele comunei, primaria organizeaza un campionat de fotbal .  
 

CAPITOLUL 10 
CULTE SI MONUMENTE ISTORICE 

 
        In satul Casin sunt trei biserici cu o vechime de peste doua sute de ani. Existenta a trei 
biserici in sat cu o populatie restransa la acele vremuri nu poate fi explicata decat prin 
sentimentul religios al satenilor foarte dezvoltat si mai ales prin spiritul de conservare etica 
al acelor patru tabere de colonisti – intemeietorii satului-care ferindu-se a trai impreuna, si-
au construit biserici aparte. 
       Biserica Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche din comuna. Anul construirii 
bisericii nu se cunoaste dar in spatele icoanei ce reprezinta praznicul imparatesc „Adormirea 
Maicii Domnului”, se gaseste o inscriptie din care rezulta ca catapeteasma a fost reparata in 
anul 1797 de catre I.Popovici. De aici se poate trage concluzia ca biserica a fost construita 
odata cu venirea colonistilor adusi sau veniti din zona Rucar-Dragoslavele, intrucat Biserica 
era locul central al unei comunitati in jurul careia se desfasura intreaga viata comunitara. 
Este singura biserica din judetul Bacau construita in stil muntenesc de catre locuitorii 
Casinului care venisera inca din secolul al XVIII-lea din zona Rucar. 



   

 
 

       Biserica Sfantul Dumitru a fost construita in anul 1840. In locul acestei biserici a fost 
inainte o bisericuta din lemn care a fost stramutata in anul 1848 in satul Crucea de Piatra din 
comuna Borzesti, fiind daruita de catre epitropia bisericii. 
      Biserica Sfintii Voievozi  a fost construita din lemn in anul 1796 pe locul unei foste 
paduri de stejari.Atestata la 1809 ca fiind slujita de preotii Stefan Grozescul si Ioan 
Sendroiul.Nu a suferit nicio avarie de-a lungul vremii. 
      Biserica ortodoxa „Sfantul Nicolae” din satul Curita. Parohia „Sfantul Nicolae” Curita 
s-a infiintat in anul 1995 prin reorganizarea Parohiei Casin 2. Constructia este facuta in 
1777 de catre preotul Neculai Sbarcea.Biserica de dimensiuni mici, construita din lemn de 
stejar, fosta manastire, este inzestrata in anul 1895 cu catapeteasma. Toate reparatiile si 
inzestrarea s-au facut prin osteneala si grija enoriasilor. Se pare ca odata cu secularizarea 
averilor manastirilor din timpul domnitorului A.I Cuza, calugarii care vietuiau aici au 
plecat, biserica ramanand inchisa. Este redeschisa in anul 1933. 
       In prezent, se afla in derulare investitia „Construire Biserica Ortodoxa “Nasterea Maicii 
 Domnului si Sfanta Mucenita Sofia” sat Curita, comuna Casin, judetul Bacau” (2017). 
       Sunt inscrise in Lista Monumentelor Istorice : Biserica de lemn Sfintii Arhangheli, 
Ansamblul Bisericii Adormirea Maicii Domnului si Biserica din lemn Sfantul Nicolae. 
       In centrul satului Casin exista un monument inchinat eroilor din marmora, alba si 
neagra, pe care sunt inscrise numele tuturor eroilor comunei si aminteste de jertfa facuta de 
acestia in primul razboi mondial.  
       Cimitirul Eroilor este locul unde odihnesc trupurile neinsufletite ale acelora care si-au 
sacrificat sangele si viata pentru independenta si intregirea neamului.Dupa terminarea 
primului razboi mondial, s-au intreprins cercetari pe vaile, coastele si crestele muntilor, pe 
dealuri si toate meleagurile unde au fost lupte. S-au adunat os cu os, trupurile celor cazuti in 
lupta , s-a facut identificarea razboinicilor pe cat s-a putut. S-a format un cimitir militar la 
locul numit „Paraul Sarat” intre satele Casin si Curita.Eroii identificati au fost ingropati 
fiecare in mormant separat, avand fiecare la cap o cruce de lemn pe care era scris numele si 
unitatea din care facea parte.Cei neidentificati au fost ingropati intr-un mormant comun.. In 
fiecare an , la Sarbatoarea Eroilor, multi sateni impreuna cu autoritatile locale asista la 
parastasul ce se face in amintirea celor cazuti pe campul de lupta. In ziua de 19 aprilie 1918, 
Regina Maria, vizitand Cimitirul Eroilor de la Casin – Curita, scrie in lucrarea sa „Povestea 
vietii mele” : „ Am vizitat si unul din marile cimitire militare, nu departe de Manastirea 
Casin, intr-o mica si adanca vale laturalnica. Este un loc pustiu si melancolic printre 
dealuri joase si sterpe, dar este minunat de bine ingrijit si oranduit. Sunt cateva sute de 
morminte cu cruci de lemn de mesteacan. Toate de aceeasi marime. Fiecare cruce are cate 
o coroana de frunzis de brad, atarnata de bratele ei intoarse.Coroanele se vestejisera si 
capatasera culoare ruginie.Soarele era in asfintit si lumina cu ultimele lui raze crucile albe 
si ramurile vestejite, care dobandisera culoare vie portocalie ca fundurile dealurilor sterpe 
in culoarea nisipului fara un singur pom; era o simfonie melancolica, dar nespus de 
armonioasa.Ratacind de colo, colo multa vreme printre tacute oase a crucilor, intrebandu-
ma cine plange oare, sau e chinuit de dor dupa aceste tinere fiinte care n-aveau sa se mai 
intoarca la vetrele lor niciodata.” Cimitirul din Casin era o vie marturie a luptelor grele din 



   

 
 

1917, de pe valea Curitei, stropita cu sangele si albita cu oasele celor peste trei mii de eroi 
numai ai comunei Casin. 
      In vara anului 2017, cu ocazia Zilelor Casinului si sarbatorirea a 100 de ani de la luptele 
purtate pe Valea Casinului si a Curitei de soldatii romani in timpul primului razboi mondial 
, respectiv vara anului 1917, administratia publica locala a amplasat, inaugurat si s-a sfintit 
printr-o slujba de pomenire pentru cei peste 1200 de ostasi ai Armatei a II-a Romane, 
conform „Notitelor de razboi” ale Maresalului Averescu, care au murit intr-o singura 
noapte, poate in cea mai sangeroasa batalie de pe teritoriul Romaniei, din primul razboi 
mondial. Monumentul Centenar a fost amplasat in punctul Sticlarie-Bulzis, exact in locurile 
unde s-au purtat aceste lupte. 
 

CAPITOLUL 11 
INSTITUTII PUBLICE 

 
        Primaria/Consiliul Local , date contact : sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau, cod 
607090, telefon/fax : 0234/331030, fax primar : 0234/331067, email : 
primaria_casin@yahoo.com . Prin intermediul aparatului de specialitate al primarului 
conduce/coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local .  Serviciile publice 
infiintate sunt : Serviciul Public de Asistenta Sociala si Serviciul Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta, restul activitatilor fiind structurate sub forma de compartimente. 
        Postul de Politie Casin are un numar de 2 lucratori din care unul detine functia de Sef 
Post Politie. Datele de contact sunt : sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau, telefon : 
0234/331136.  
       

CAPITOLUL 12 
PARTIDELE POLITICE 

 
         In urma alegerilor locale din 5.06.2016  situatia partidelor politice este urmatoarea : 
primar – PNL, viceprimar – PSD, consilieri locali : PSD – 3, ALDE – 5, PNL – 5.  

 
 

CAPITOLUL 13 
TRADITII SI OBICEIURI  

 
       Portul este un semn de distingere intre popoare si o comoara artistica constituind 
mandria nationala a unui popor. Locuitorii satului Casin au portul mocanesc, deosebit de al 
satenilor din satele inconjuratoare. Costumelew femeiesti se diferentiaza in functie de vara 
sau iarna, pe categorii de varsta (copii, fete, neveste, batrane), de lucru sau de sarbatoare, de 
ceremonie (nunta, inmormantare). Cmasile, catrintele, betele, braiele, opincile, stergarele de 
cap (din borangic) legate peste caita, intr-o bogata varietate ornamentala, la care se adauga 
bunditele inflorate, toate compun minunatele costume populare.Costumele barbatesti sunt 
mult mai sobre si se caracterizeaza prin prezenta unui numar redus de piese impodobite, 
singurele piese inflorate si colorate fiind pieptarul, chimirul si camasa.  

mailto:primaria_casin@yahoo.com


   

 
 

      Nasterea unui copil era un eveniment deosebit de important. Lucrusoarele trebuiau 
lucrate din timp. Imediat dupa nastere copilul era infasat in camasa tatalui pentru a-i insufla 
dragostea paterna. Lahuza se spala cu „apa facuta de preot” cu care stropea si copilul si abia 
dupa acest ritual, proaspata mama putea fi vizitata de rudele si prietenii care ii aduceau 
diverse daruri simbolice. Botezul simboliza increstinarea copilului si era urmat de cumetrie 
cu mancare, bautura si lautari. Cand finul ajungea la insuratoare, nasii de botez deveneau 
nasi de cununie. 
      Casatoria. Dupa ce baiatul isi alegea o fata, se trimiteau iscoade sa afle daca parintii 
fetei sunt de acord. Abia apoi se trimiteau petitorii oficiali care apreciau zestrea fetei si 
propuneau data logodnei.Uneori, cand parintii nu erau de acord, fata era furata, de obicei cu 
voia ei.Dupa logodna, baiatul depunea fetei o garantie pentru ca aceasta sa nu-si schimbe 
hotararea. La nunta, in curtea mirelui se planta un brad de 7-9 m, curatat de crengi si coaja, 
avand in varf legata o batista brodata infasurand niste bani. Tanarul care ajungea sus primul 
lua trofeele. Nuntile incepeau sambata dimineata prin invitatiile facute de cativa flacai 
„chematori”, calae si cu plosti in mana. Seara se faceau „vedrele”, ultima petrecere a mirilor 
cu prietenii. Duminica dimineata alaiul pleca de la casa mirelui la casa nasilor, cu vornicul 
in frunte si apoi la casa miresei, unde mirele era asteptat la poarta cu un colac mare si cu 
vin. Urma iertaciunea ceruta de mireasa parintilor sai. Pe drumul de intoarcere catre casa 
mirelui acesta trebuia sa plateasca  vami in bani sau vin, pentru a putea trece cu mireasa. 
Petrecerea tinea pana noaptea tarziu, cand se aseza masa mare. La sfarsit se faceau mirilor 
daruri in bani sau in produse. Dupa masa, mireasa oferea socrilor daruri  si apoi se juca 
„dantul” soacrei. Ultimul act ritualic era „deshobotitul miresei” adeica luarea voalului si 
coronitei de pe cap de catre nasa. Mireasa trecea in mod simbolic in randul femeilor ,aritate 
prin acoperirea capului cu caita peste care se punea  si un stergar de cap. 
      Inmormantarea. Este un obicei foarte bine pastrat si azi, membrii familiei raposatului 
facand tot ce au mostenit prin traditie pentru a-i usura acestuia drumul spre celalt taram. 
Timp de trei zile mortul era privegheat de rude si prieteni. 
      Poarta de lemn cu 3 stalpi si acoperis – cartea de vizita a comunei Casin. Comuna Casin 
se poate mandri cu o traditie rar intalnita pe meleagurile din judetul Bacau, cea a portilor din 
lemn, cu 3 stalpi si acoperis, care se afla la intrarile in gospodariile oamenilor. Poarta a 
ainsemnat pentru locuitorii acestor meleaguri o carte de vizita, o emblema, o expresie a 
sufletului si a caracterului sau. La Casin se afla circa 320 de porti acoperite, iar casunenii 
continua sa construiasca astfel de porti. Doar o singura poarta din prima generatie s-a mai 
pastrat in comuna, aceasta avand peste 120 de ani vechime. Portile din comuna Casin sunt si 
opere de arta plastica, prin sculpturile de pe stalpi sau acoperisuri, ce includ elemente 
fitomorfe (in forma de plante) dar si din viata curenta a taranului, zootehnie, agricultura, 
padure, vanat, carausie, pastorit, etc. 
 

CAPITOLUL 14 
PARTICIPAREA CETATENILOR LA VIATA COMUNEI 

 
I. Referendumul local 
 



   

 
 

       Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale comunelor pot fi supuse, in conditiile Legii nr.3/2000 privind 
organizarea si desfasurarea referendumului, aprobarii locuitorilor, prin referendum 
local.Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale 
ale comunei se inainteaza Parlamentului spre adoptare numai dupa consultarea prealabila a 
cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. In acest caz 
organizarea referendumului este obligatorie. Problemele supuse referendumului local se 
stabilesc de consiliile locale, dupa caz, la propunerea primarului. Cetatenii sunt chemati sa 
se pronunte prin „Da” sau „Nu” asupra problemei supuse referendumului, decizand cu 
majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale respective. 
 

II. Adunari cetatenesti  
       
         Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate sau 
strazi. Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa 
acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie. Convocarea adunarii 
cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde 
urmeaza sa se desfasoare aceasta. Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta 
majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti. 
Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le va 
supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor 
concrete de realizare si de finantare, daca este cazul. Solutia adoptata de consiliul local se 
aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei. 
 

CAPITOLUL 15 
INFRATIREA COMUNEI CU ALTE LOCALITATI SI RELATII DE ASOCIERE 

 
I. Infratirea comunei  

 
       O relatie de infratire se poate concentra pe anumite domenii, dar poate fi si una 
„generala” , adica in toate domeniile disponibile. De regula, domeniile de cooperare sunt 
specificate intr-un Acord de infratire sau Carta de infratire, textul caruia este semnat, intr-un 
cadru oficial, de autoritatile locale din ambele localitati. La baza a numeroase infratiri stau o 
serie de schimburi traditionale : cultura, invatamant, dezvoltare, economica, turism, sport, 
protectia mediului inconjurator, etc. Consiliul local este autoritatea care hotaraste, in 
conditiile legii, dupa obtinerea avizelor, cooperarea cu alte unitati administrativ-teritoriale 
din tara sau din strainatate. In acest moment comuna Casin nu are relatii de cooperare cu 
alte localitati din tara sau din strainatate. 
 

II. Relatii de asociere  
 



   

 
 

       Aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice 
locale, in vederea promovarii unor interese comune, se hotaraste de catre consiliul local. In 
prezent, comuna Casin este membru fondator la urmatoarele asociatii :  

1. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau 
2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru  Salubrizare Bacau 
3. Asociatia Comunelor din Romania ACoR. 
4. Grupul de Actiune Locala „Valea Trotusului Bacau”  
5. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Casin – M.Casin. 

 
CAPITOLUL 16 

ATRIBUIREA SI SCHIMBAREA DE DENUMIRI  
 

I. Generalitati  
 
        Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de catre Consiliul Local al comunei 
Casin, prin hotarare, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi, statii ale mijloacelor de 
transport in comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate in 
subordinea acestuia. Proiectele de hotarari ale consiliului local, avand ca obiect atribuirea ca 
denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de 
orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai dupa ce 
au fost analizate si avizate de Comisia de atribuire de denumiri a judetului Bacau. Hotararile 
consiliului local fara avizul Comisiei de atribuire de denumiri judetene sunt nule de drept. 
Denumirile propuse de catre consiliul local in vederea denumirii strazilor si avizarii de catre 
Comisia de atribuire de denumiri a judetului Bacau, au in vedere : concordanta cu traditiile 
romanesti in domeniu precum si cu specificul social-cultural si cu traditia istorica a 
comunei, evitarea situatiilor confuze prin atribuirea unei denumiri ca urmare a existentei 
unui obiectiv similar cu aceeasi denumire, atribuirea unei denumiri formate din expresii 
indecente, ridicole ori transformate prin traducere sau in alt mod. 
 

II. Nomenclatorul stradal 
 
        In prezent, propunerile pentru denumiri de strazi sunt in procedura de avizare a 
Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Bacau. Acestea sunt : 

1. Satul Casin – denumiri de strazi propuse : Principala, Mocanitei, Nucilor, Paraului, 
Salciei, Scurta, Izvoarele, Pinului, Parcului, Teiului, Gradinarilor, Mestecinilor, 
Bisericilor, Porumbeilor, Invatatorilor, Transformatorului, Lada, Troitei, Gurii, 
Trandafirilor, Viilor, Industriei, Lemnului, Abatorului, Vlasca, Arinilor, Preotului, 
Motoceilor, Ciubotarilor, Ferarilor, Soarelui, Corcodusilor, Prundului, Lupului, 
Verde, Salcamilor , Ciresilor, Barajului, Privighetorii, Stadionului, Izvoarelor, 
Frizeriei, Crizantemelor, Ciusmelei, Morii, Violetelor, Boierilor, Mediului, Mica, 
Carturarului, Targului, Buciumului, Velnitei, Strabunilor, Florilor, Garoafelor, 
Mamaia, Serei, Podu Mic, Mieilor, Andrasesti, Victoriei, Gaurice, Alunilor, Fratiei, 
Sanatatii.  



   

 
 

2. Satul Curita – denumiri de strazi propuse : Chivei, Bradului, Cazanului, Prunului, 
Marului, Saniusului, Livezilor, Largutei, Macesilor, Castanilor, Caminului, Lalelelor, 
Prundului, Ghioceilor, Viorelelor, Trandafirilor, Cucului, Nufarului, Paraul Popii, 
Scolii, Zorilor, Crinilor, Bursucilor, Molizilor. 

  Prin HG nr.777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului  
electronic national al nomenclaturilor se infiinteaza Registrul electronic national al 
nomenclaturilor stradale, denumit in continuare RENNS care este constituit pe baza 
elementelor  furnizate de autoritatile administratiei publice locale. Acestea, au obligatia ca, 
ulterior aprobarii nomenclaturii stradale, precum si ori de cate ori intervin modificari ale 
adresei administrative, sa actualizeze elementele specifice nomenclaturii stradale si sa le 
introduca in RENNS, pentru tinerea la zi a acestui registru, in conditiile art.5 alin.3 din 
Legea nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Inscrierea datelor in 
RENNS se face de catre persoanele desemnate prin dispozitia primarului, care au ca 
atributii verificarea, completarea, validarea si actualizarea elementelor de nomenclatura 
stradala. Orice modificare a datelor inscrise in RENNS se face in baza hotararii consiliului 
local al comunei. 
 

CAPITOLUL 17 
STEMA COMUNEI  

 
        Potrivit prevederilor art.10 alin.2 din Legea nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul 
statului, „stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor se aproba de Guvern la 
propunerea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei 
Nationale de Heraldica si Genealogie”. Considerata drept adevarata imagine a unei 
comunitati rurale, indiferent cat de mica sau cat de mare este aceasta, stema este blazonul si 
cartea de vizita a oamenilor ce convietuiesc pe meleagurile respective, Stema, ca fenomen 
heraldic, face legatura intre trecut, prezent si viitor, exprimand sintetic istoria zonei, 
aspiratiile, conservarea traditiei, preocuparile cotidiene, idealurile colectivitatilor umane 
respective. In aplicarea Legii nr.102/1992, prin Hotararea Guvernului nr.25/2003 s-a stabilit 
metodologia de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor 
si comunelor. Pana in acest moment comuna Casin nu a demarat procedura de adoptare a 
stemei. 
 

CAPITOLUL 18 
ACORDAREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE”  

 
        Titlul de „Cetatean de Onoare” se poate acorda, dupa caz, din initiativa: primarului, 
consilierilor locali, unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei pe 
baza unui tabel cuprinzand datele de identificare si domiciliul persoanelor, semnat de catre 
acestea. Acordarea titlului nu este conditionata de : cetatenie, nationalitate, varsta, 
domiciliu, sex, religie si apartenenta politica. Titlul se acorda in timpul vietii celui in cauza 
sau post mortem. Pentru acordarea Titlului de „Cetatean de Onoare” se stabilesc 
urmatoarele categorii de criterii : criteriul relevantei domeniului in care performeaza; 



   

 
 

criteriul reprezentarii comunitatii locale, criteriul avantajului/avantajelor comunitatii locale. 
Propunerile pentru acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Casin se supun 
aprobarii consiliului local. Acordarea titlului se va face in plenul Consiliului Local Casin. 
Insemnele care atesta calitatea de „Cetatean de Onoare” al comunei Casin sunt urmatoarele : 
Diploma de „Cetatean de Onoare” a comunei Casin care se inmaneaza persoanei careia i s-a 
acordat titlul pe care este reprodusa stema comunei si care este semnata de Primarul 
comunei Casin si Placheta, pe care sunt reproduse stema comunei, este trecut numele si 
prenumele persoanei, calitatea de Cetatean de Onoare al comunei Casin, data acordarii 
acesteia, hotararea consiliului local prin care i s-a conferit titlul. Pana in prezent s-a acordat 
titlul de „Cetatean de Onoare” urmatoarelor persoane :  

    -    CARJEU IOAN, pentru rezultatele deosebite si contributia adusa la ridicarea 
nivelului cultural al cetatenilor comunei Casin, judetul Bacau, titlu acordat post 
mortem (2009); 
  -   SIMION GHEORGHE  , pentru contributia adusa la conservarea patrimoniului 
cultural al comunei Casin, judetul Bacau (2009) ; 
  -   NECULAI PASLARU, ca recunoastere a activitatii didactice desfasurate in comuna, 
titlu acordat post mortem (2010); 

- BANCILA VIRGILIU, ca personalitate remarcanta in industria chimica (2014) ; 
- TUDOSE CONSTANTIN, pentru merite deosebite in promovarea comunei (2015). 

 
 

CAPITOLUL 19 
PATRIMONIUL COMUNEI  

 
I. Generalitati 

 
        Comuna Casin este persoana juridica de drept public, are un patrimoniu propriu si 
capacitate juridica deplina. 
        Constituie patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile care 
apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniul privat al acesteia, 
precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.Administrarea domeniului public 
si privat al comunei este atributul consiliului local. Hotararile privind patrimoniul se adopta 
cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. Consiliul local 
hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a 
comunei, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii. Tot consiliul 
local hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a 
comunei. Toate bunurile apartinand comunei sunt supuse inventarierii anuale. Cresterea sau 
diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative 
anexate la inventar. 
 

II. Domeniul public  
 



   

 
 

       Apartin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura 
lor, sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public 
national. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si 
insesizabile. Urmatoarele bunuri fac parte din domeniul public al comunei : drumurile 
comunale, vicinale si strazile; pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile 
publice, precum si zonele de agrement; retele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, 
statiile de tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente; 
terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si 
institutiile publice de interes local; statuile si monumentele , locuintele sociale, daca nu au 
fost declarate de interes public national; bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de 
zacamant, daca nu au fost declarate de interes public national; cimitirele. 
 

III. Domeniul privat  
 
       Domeniul privat al comunei este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele 
prevazute in domeniul public, intrate in proprietatea acesteia prin modalitatile prevazute de 
lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun 
daca prin lege nu se prevede altfel. Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu 
aprobarea consiliului local, cu votul majoritatii consilierilor locali in functie. Schimbul de 
imobile din domeniul privat al comunei se face in conditiile legii, pe baza unui raport de 
evaluare insusit de consiliul local.  
 

IV. Administrarea  
 
       Consiliul local hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat sa fie date 
in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie 
inchiriate. Acesta hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor 
ce fac parte din domeniul privat, in conditiile legii. Vanzarea, concesionarea si inchirierea 
se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii. In cazul in care consiliul local 
hotaraste vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a comunei pe care sunt ridicate 
constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de 
preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe 
baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local. Proprietarii constructiilor sunt 
notificati in termen de 15 zile asupra hotararii consiliului local si isi pot exprima optiune de 
cumparare in termen de 15 zile de la primirea notificarii. Consiliul local poate da in 
folosinta gratuita, pew termen limitat, bunurile mobile si imobile proprietate publica sau 
privata, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau 
de utilitate publica ori serviciilor publice. 
 

CAPITOLUL 20 
BUGETUL COMUNEI  

 
I. Generalitati  



   

 
 

 
          Consiliul local aproba la propunerea primarului, cu votul majoritatii consilierilor 
locali in functie bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si 
contul de incheiere a exercitiului bugetar. Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua 
sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va 
desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai 
tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. 
 

II. Bugetul local  
 
         Veniturile bugetare locale se constituie din : venituri proprii (formate din : impozite, 
taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit ); 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; subventii primite de la bugetul de 
stat si de la alte bugete; donatii si sponsorizari; sume primite de la Uniunea Europeana 
si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari. 
 

III. Reguli bugetare  
 
         Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate, cu exceptia cazurilor in 
care legea prevede altfel. Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt 
determinate de autorizarile continute in legi speciale si in legile bugetare anuale. Nicio 
cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste 
bugete daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala. Nicio cheltuiala din fonduri 
publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, potrivit legii 
si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare. Dupa aprobarea bugetelor locale pot 
fi aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora dar, numai cu precizarea surselor de 
acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului 
bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective. La elaborarea bugetelor, 
ordonatorul de credite si autoritatile deliberative au obligatia sa prevada distinct credite 
bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului anterior celui pentru care se 
intocmeste bugetul. In situatia in care gradul  de realizare a veniturilor proprii programate in 
buget in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorul de credite 
fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul 
precedent.  

CAPITOLUL 21  
DISPOZITII FINALE  

 
        Statutul comunei Casin va fi adus la cunostinta locuitorilor comunei prin publicare pe 
pagina de internet a institutiei si va fi afisat la sediul primariei. 
        Modificarea si actualizarea prezentului Statut se fac in conditiile legii, prin hotarare 
adoptata de consiliul local.  



   

 
 

        La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Local 
nr.24/21.11.2001 privind aprobarea Statutului Comunei Casin, se abroga. 
 
                Presedinte de sedinta,                                                         Contrasemneaza, 
                   Dragu Adrian                                                                Secretarul comunei, 
                                                                                                 Popescu Monica – Florinela  
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