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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA CASIN 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES  VERBAL 
 
           Incheiat astazi 31.01.2020,ora 9,00  in sedinta ordinara a Consiliului local a comunei Casin,judetul 
Bacau,convocata in baza Dispozitiei nr.16/23.01.2020 data de Primarul comunei Casin.Procedura de 
convocare a consiliului local s-a facut in scris . Proiectele de pe  ordinea de zi sunt anexa la documentul de 
convocare (invitatii). Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local s-a adus la cunostinta locuitorilor 
comunei, prin afisare la sediul institutiei si prin afisare pe pagina de internet.  

Sedinta se desfasoara la sediul Consiliului local ,la ora 9,00.  
Sedinta consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie. 

Prezenta consilierilor este inregistrata in condica de prezenta, tinuta de secretarul general al comunei. 
          La sedinta au participat 13  consilieri din cei 13 in functie.  Presedinte de sedinta este ales dl Sbarcea 
Gheorghe,  pe o perioada de trei luni : ianuarie, februarie, martie,la propunerea dlui Rosu Constantin, cu 
12 voturi “pentru”si o abtinere - dna Flintoaca - Cojocea Gabriela. Alta propunere este din partea dnei 
Flintoaca - Cjocea Gabriela care il propune pe dl.Bancila Iulian. 
        Secretarul general al comunei  supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare, din data de 23.12.2019 
si acesta se aproba in unanimitate.  
        I se da cuvantul d-lui primar sa prezinte ordinea de zi a sedintei .   
       Primarul comunei, d-l Soroiu Daniel, prezinta proiectul ordinii de zi a sedintei si a proiectelor de hotarare . 
 
1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.Initiator :primar 
   Materiale: -  referat de aprobare al primarului 
                    - raport de specialitate al secretarului general al comunei - Popescu Monica - Florinela; 

             - raportul comisiei pentru administratie publica,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a 
drepturilor cetatenilor; 

2. Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea retelei scolare de invatamant preuniversitar 
de stat a comunei Casin, pentru anul 2020/2021. Initiator : primar  

   Materiale : - raport argumentativ al primarului; 
                     - referat secretar general - Popescu Monica - Florinela; 

               - raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement; 

                     - adresa scoala Casin; 
                     - avizul ISJ Bacau; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor operatorului SC ECO SUD SA si 

aprobarea Actului ADitional nr.2 la Contractul 1087/16.04.2018. Initiator : primar. 
    Materiale :  - referat de aprobare al initiatorului, 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  
specialitate al primarului - consilier juridic Radu Maria-Daniela. 

                  -  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comert;          

4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din cadrul primariei, aparatului de 
specialitate al primarului si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local, al comunei 
Casin, judetul Bacau, incepand cu data de 1.01. 2020 

    Materiale : referat aprobare primar, raportul compartimentului de specialitate al inspectorului de specialitate 
(contabil) Ghiba Doina, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 



 2 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, 
servicii şi comert;  proces-verbal consultare reprezentanti functionari publici.      
 

 
Ordinea de zi  se supune aprobarii si aceasta se aproba in unanimitate. 

       
Dl primar - numarul de elevi e la limita si s-a luptat sa nu apara invatamantul simultan  pentru ca vor pleca 

si cadrele didactice. La Curita  s-a intamplat la fel si de asta s-a desfiintat si scoala de la Curita.Parintii duc 
copiii la Onesti si ne dezavantajeaza. Roaga informarea cetatenilor ca la Casin se face scoala buna. Daca o 
comunitate isi pierde scoala, isi pierde identitatea. A fost prezent cand s-a inchis scoala de la Curita si I-au dat 
lacrimile.  

Dna Flintoaca - cati prescolari sunt ? 
Dl. Primar - 35 
Dna Nichifor - 190 cu toti, gimnazial si prescolari 
Dl Sbarcea - toate scolile sunt in regresie, la Petru Poni sunt 220 
Dna Nichifor - doar 10 scoli din judetul Bacau s-au incadrat in bugetul alocat. Noi cu 23%.  
Dl primar - sunt parinti cu o stare materiala mai buna si-I duc la Onesti. Altii, n-au baza materiala buna si, 

ce facem, ii condamnam la analfabetism ? Si daca sunt 5 copii in clasa, au dreptul la invatamant. Politicienii nu 
cunosc realitatea din teren. Trebuie modificata legea. Ei fac coy-paste dupa legile europene fara sa se poata 
adapta la situatia noastra.  

Presedintele sedintei supune spre aprobare proiectele de hotarari dezbatute, se supune la vot .Se aproba cu: 
Punctul 2 se aproba cu 13 voturi “pentru”din cei 13 consilieri prezenti. 
Punctul 3 se aproba cu 12 voturi “pentru”din 13, dna Flintoaca se abtine, fiind angajata Eco Sud. 
Punctul 4 se aproba cu 13 voturi “pentru”.  
Dl Vrancianu - care e stadiul cu gazele ? 
Dl primar - a fost la Bucuresti si a depus SF-ul, sa fie printre primii. Regula este “primul venit, primul 

servit”. Ieri a fost la CNI si a depus proiectul pentru Caminul cultural din Casin, aprobat de consilieri in anul 
2015. Este un proiect de extindere. Cei de la CNI dau bani pentru aceste proiecte. Cei de la CNI fac 
proiectarea, noi aprobam valoarea investitiei si predam amplasamentul . El se bucura ca fac ei pentru ca I-a 
luat o greutate de pe umeri.  

Dl Vranceanu - cu scoala nu merge ?  
Dl primar - nu. Prin POR, dar n-am intrunit punctajul.  
Dl Vranceanu - sa tina cont si de sala  de sport  
Dl primar - anul acesta avem 1 miliard mai putin. Salariile se pastreaza la fel ca in 2019. Isi doreste un 

proiect de canalizare la Curita. La POIM vor incepe lucrarile de apa si canalizare la Curita in primavara si de 
asta vrea sa faca proiectul . Bugetul de la Consiliul judetean inca nu e facut si asteptam cifrele de la ei.Vrea sa 
inceapa lucrarile si la Biserica din Curita. Spera sa fie fonduri si pentru asta.  

Dna Flintoaca - consilierii PSD fac o solicitare scrisa in baza legii 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public pe care o vor depune la registratura. Se solicita in scris urmatoarele documente :  

1. Valoarea celor doua contracte de la investitia “Camin Cultural Curita “. 
2. Platile efectuate pentru lucrarile executate pe cele doua contracte (copii documente)-Camin Cultural 

Curita; 
3. Valoarea penalitatilor calculate si/sau dobanzilor calculate - Camin Cultural Curita.  
4. Valoarea penalitatilor si/sau dobanzilor platite de Primaria Casin, in transe/luni (copii documente plata) - 

Camin Cultural Curita; 
5. Modul de solutionare a dosarelor de pe rolul instantelor de judecata, cate dosare de contestatii sunt/au 

fost, de asemeni hotararea instantei pe fiecare dosar in parte-Camin Cultural Curita ; 
6. Platile efectuate pentru cursurile de perfectionare in perioada 2016-2019 (lunile iunie, iulie, august, 

septembrie) locatia si persoanele care au participat la aceste cursuri (demnitari, functionari, personal 
contractual); 
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7. Platile efectuate in perioada 2016-2019 pentru transport, facturate pe institutia primariei (copii 
documente plata) ; 

8. Platile efectuate pentru deszapezit pentru 2016, 2017, 2018 (copii documente).  
      Dl primar - le veti primi. 

 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
 

           Presedinte de sedinta,                                                                          Secretar General,    
            Sbarcea Gheorghe                                                                      Popescu Monica - Florinela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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