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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA CASIN 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES  VERBAL 
 
           Incheiat astazi 14.02.2020,ora 9,00  in sedinta ordinara a Consiliului local a comunei Casin,judetul 
Bacau,convocata in baza Dispozitiei nr.41/7.02.2020 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.Dl. Bancila Iulian e de acord cu toate 
proiectele de hotarare dar a trebuit sa plece la Brasov pentru niste analize medicale. Se supune la vot invoirea 
acestuia si se aproba in unanimitate.   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 31.01.2020 
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.     Raportul anual de activitate al primarului comunei Casin.   
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2020. Initiator :primar 
   Materiale: -  referat de aprobare al primarului 
                    - raport de specialitate al dnei Ghiba Doina - contabil - inspector superior; 

             - 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;          
; 

3. Proiect de hotarare privind indexarea chiriilor si a redeventei  la imobilele inchiriate si 
concesionate. Initiator: primar. 

   Materiale : - raport argumentativ al primarului; 
                     - raport de specialitate al dnei Ticuleanu Luminita, inspector superior ; 

               - 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 modificarea Contributiei la Economia Circulara pentru deseurile 

municipale, deseurile din constructii si desfiintari si destinate a fi eliminate prin depozitare pentru 
anul 2020. 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;          
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5. Proiect de hotarare privind inchirierea unor spatii din imobilul situat in comuna Casin, satul 
Curita, aflat in domeniul public al comunei Casin - cabinet de medicina de familie si cabinet de 
medicina interna. Initiator : primar.  

Materiale : - referat aprobare primar,  
- raportul compartimentului de specialitate al consilierului 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; 
6. Proiect de hotarare privind inchirierea unor spatii din imobilul situat in sat Casin, comuna Casin, 

aflat in domeniul privat al comunei - cabinet de medicina de familie si cabinet de medicina interna. 
Initiator : primar. 

      Materiale : - referat de aprobare al primarului; 
                         - raport de specialitate al consilierului juridic Radu Maria-Danielaș 

   - 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; 
 

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

Dl primar - solicita sa prezinte raportul la urma. Face precizarea ca saptamana viitoare va mai fi o sedinta 
in legatura cu pasunile. Anul asta expira contractele de pasunat si se vor incheia alte contracte conform 
legislatiei in vigoare pentru ca legea s-a modificat. A luat legatura cu un consultant si va face un regulament 
pentru inchirierea pasunilor. Toti crescatorii de animale au depus cereri, sa vedem cum o sa atribuim loturile. 
Cabinetul medical de familie din Casin unde e doamna dr.Ionescu face obiectul altei legi. E vorba de un 
contract de concesiune care este inca in vigoare si acolo se va face prin act aditional modificarea redeventei 
care se actualizeaza si a spatiului comun.  

Dna Flintoaca - pentru stomatologie a vazut ca s-a facut dar, a mai vazut ca s-a marit si spatiul de la 
farmacie 

Dl primar - da, e vorba de spatiul comun  
        Dna Flintoaca  - constata o neconcordanta intre venituri si cheltuieli.  Vede ca se aproba bugetul local la 
venituri in suma de 5.284.000 lei din care, adunam, venituri proprii 1.258.000 lei , 628.000 lei, 452.000 lei, 
118.000 lei, 2.234.000 lei si 10.000 lei si nu ne da 5.284.000 lei. Ne da 4.700.000 lei, va rog sa calculati.Avem 
venituri 5.284.000 lei si cheluieli 7.012.000 lei. A vazut, e vorba de excedentul anului 2019 care se adauga la 
5.284.000 lei si fac 7.012.000. Dar, ea spune altceva, daca adunam veniturile din art.1 , nu da 5.284.000 lei, da 
4.700.000 lei. Ca sa stim si noi ce votam astazi. Art.2. Se aproba cheltuielile bugetului local pe anul 2020 in 
suma de 6.854.000 lei , nu-s  7.012.000 lei ? Ce votam noi ? La art.5 spune ca se aproba exercitiul bugetar pe 
anul 2019 , adica ce s-a incheiat, la venituri in suma de 5.661.875,42 lei si la cheltuieli in suma de 
5.114.637,87 lei cu un deficit bugetar de 1.728.214,69 lei. Frate, este excedent ! Veniturile sunt mai mari decat 
cheltuielile. Cponstructiv intreaba ca sa stie ce votam.  
       Dl primar - o chema pe dna.Ghiba in sedinta sa dea lamuriri.  
       Dna Flintoaca - mai are ceva. In raportul ei, la administratia publica locala avem suma totala de 2.123.000 
lei si, la fel, ce face parte din aceasta suma - 2.113.000 lei.  
       Dl primar - la lista de investitii ceva aveti ? 
       Dna Flintoaca - e in paralel cu lista de investitii. Vrea sa-l mai intrebe : la Cultura , materiale 98.000 lei 
din care sport - 45.000 lei si pentru Zilele Casinului  - 44667 lei. Adunate nu fac 98000 lei, face 89. 
       Intra dn-a Ghiba si dna Flintoaca ii explica tot ce a prezentat pana acum in sedinta despre buget.Dna 
Flintoaca face adunarea sumelor de la art.1 si ii spune ca nu da si diferenta ar fi de 584.000 lei. 
       Dna Ghiba - da, diferenta de 584.000 lei sunt banii de la Consiliul Judetean.  
       Dna Flintoaca - nu sunt de la Consiliul Judetean, de acolo sunt 118.000 lei.  
       Dl Sbarcea - intreaba daca pot lasa acest punct pentru a merge mai departe si intre timp dna.Ghiba sa 
refaca calculele.  
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 Intreaba daca la punctul 3 - indexarea chiriilor , daca are cineva vreo obiectie . Nefiind obiectii, se 
supune la vot si se aproba in unanimitate.  

Supune la vot punctul 4 - ADIS-Economia Circulara - se aproba cu o “abtinere”a dnei Flintoaca (pentru a 
nu fi in conflict de interese). 

Se supune la vot  punctul 5. Se aproba in unanimitate. 
Se supune la vot punctul 6.  
Dna Flintoaca - intreaba de Curita. Stie ca 2 ani mai e valabil avizul Ministerului Educatiei pentru 

schimbarea destinatiei. Mai are ceva de intrebat : in 2019 s-a aprobat HCL nr.48/31.07.2019 prin care s-a 
aprobat concesiunea prin negociere directa in beneficiul unor medici de specialitate, stomatologie, ginecologie, 
medicina interna in imobilul - spetiul din dispensarul uman Casin, pe o perioada de 15 ani.  

Dl primar - atunci s-a concesionat stomatologiapentru o perioada contractuala de 5 ani. S-a strecurat o 
greseala pentru ca s-a concesionat pe 5 ani, doamna jurista s-a ocupat de treaba asta si vom reveni cu 
rectificarea hotararii . altfel ar trebui sa reziliem contractul stomatologului.  

Dna Flintoaca - hotararea s-a dat pentru negociere directa pentru 15 ani, aici avem inchiriere.  
Dl primar - e altceva  
Dna Flintoaca - asta spune, ca e altceva, dar cu hotararea aia ce facem ? 
Dl primar - o vom rectifica pe aia . S-a ocupat doamna jurista de toata treaba asta . 
Dna Flintoaca - nu , este doamna Popescu Monica - Florinela  
Dl. Primar - nu, dansa a facut documentatia  
Dna secretar general - eu am semnat hotararea. Deci, una este concesiunea, alta este inchirierea. Sa 

facem diferenta.  
Dna Flintoaca - facea referire la cuprinsul hotararii.  
Dna secretar general - aia a fost numai pentru stomatologie 
Dna Flintoaca - cum sa fie numai pentru stomatologie, a fost concesionare stomatologie, ginecologie si 

medicina interna in dispensarul uman Casin.E hotararea pe site-ul primariei.  
Dna secretar general - asa, si acum s-a reanalizat si am revenit la o alta forma, inchirierea. O sa se uite, 

chiar a uitat de hotararea asta pentru ca s-a ocupat de acest subiect jurista. La cate hotarari are, I-a scapat.  
Dna Flintoaca - si atunci, cum ramane, o aprobam si pe asta ? 
Dna secretar general - concesiune la medicina interna nu s-a facut  
Dl Vrancianu - el stie altceva. S-a propus inchirierea , vanzarea si ei n-au fost de acord sa vanda spatiul 

medical, daca va aduceti aminte si sa se faca o inchiriere. Ce am aprobat, nici el nu mai tine minte exact, dar 
trebuie verificat.  

Dl primar - da, vom verifica si vom analiza. 
Dna secretar general - da, stiti ce s-a intamplat ? intre timp, am reanalizat situatia si am ajuns la 

concluzia ca e mai bine sa mergem pe inchiriere. Trebuia sa mai specifice ca se modifica hotararea cu privire 
la spatiul pentru cabinetul de medicina interna. O va completa. 

Dl primar - se va completa si modifica hotararea cu privire la inchirierea spatiului pentru cabinet 
medicina interna. 

Dl Sbarcea - revenim la punctul 2, cu bugetul 
Dna Flintoaca - revine la art.5 din proiectul de hotararea asupra bugetului si atrage atentia ca e vorba de 

un excedent bugetar si nu de un deficit, pentru ca avem veniturile mai mari decat cheltuielile.  
Dna Ghiba - asa se procedeaza la buget, veniturile pot fi egale cu cheltuielile. 
Dna Flintoaca - dar nu ati avut doamna in 2019 deficit. Ati avut excedent pentru ca ati avut banii de la 

AFIR. , la drumuri.  
Dna Ghiba - la calculator apare ca deficit  
Dna Flintoaca - nu e logic 
Dna Ghiba - si anul trecut s-a facut la fel in hotarare, o poate arata. La fel a fost si anul trecut, un 

excedent.  
Dna Flintoaca - vrea sa o mai intrebe si altceva . La administratie locala, sumele adunate nu dau 

2.123.000 ci 2.113.000 lei . La cultura, la fel , adunate nu dau suma de 98.000 lei.  
Dna Ghiba - da, au fost multe modificari . Dar in suma de 98.000 lei mai reprezinta si alte cheltuieli . 
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Dna Flintoaca - I se pare cam mult alocat pentru Zilele Casinului. 
Dl primar - 45 milioane nu e mult, la alte localitati se aloca 100 chiar 200 milioane.  
Dna Flintoaca - la asitenta sociala are 480.000 lei care de fapt este 490.000 lei (e vorba de 10.000 lei 

subventia ). La locuinte si servicii, in lista de investitii avem 40 mii lei la extindere retea iluminat public , 
restul de 100 mii lei sa inteleaga ca e consumul de energie ?  

Dna Ghiba - da  
Dna Flintoaca - alimentarea cu gaze nu e 362 mii lei, sunt in buget 90 mii. Deci, pentru retea de gaze (Nu 

e interesant, nu ? I se adreseaza dlui. Vrancianu , la care el raspunde ca tot in aceasta problema l-a intrebat pe 
primar) vede ca in lista de investitii are 90 mii lei pentru extindere reteaua de gaze iar in raportul 
dumneavoastra ati pus 362 mii lei. Deci, avem 90 mii lei pentru extindere reteaua de gaze si avem la apa 164.  

Dna Ghiba - da 
Dna Flintoaca - caruselul asta de 18 mii lei unde il amplasati ? 
Dl primar - nu va fi chiar de 18 mii lei. Aici, in spatele Caminului.  
Dna Flintoaca - ii recomanda dnei Ghiba sa mai faca inca o data veroficari pentru ca adunarile nu-I dau si 

sa-l refaca. Si, mai vrea sa intrebe ceva. A primit prin posta un plic. Nu stie cine l-a trimis dar o intreaba pe 
contabila. A gasit in plic o factura de la orange cu despagubiri conform contractului 17.000 lei, adica 170 
milioane in bani vechi. O intreaba pe dna Ghiba ce stie de factura asta ? Ca a primit-o banuieste. Factura 
consolidata, Primaria Casin, vede ca a sters aicea CUI-ul.  

Dna Ghiba - ii raspunde ca nu stie nimic, nu a primit-o.  
Dl primar - intervine si aduce clarificari. A primit factura si I-a facut retur. Noi am terminat contractul cu 

ei in decembrie. Dupa ce am terminat contractul cu ei, am incheita contract cu vodafone pentru ca e semnal 
mai bun si e mai buna oferta. Ei s-au agatat de faptul ca ar fi fost un act aditional in 2014 care nu mai este 
valabil, noua ne-a expirat contractul , de achizitie s-a ocupat dna.Magureanu. Factura n-a inregistrat-o in 
contabilitate, I-a facut retur. Daca el nu vrea sa plateasca o factura si nu e de acord cu ea, nu o inregistreaza in 
contabilitate. A mai primit o factura si I-a facut la fel, retur din nou, dupa care s-au linistit si nu au mai trimis 
niciuna.  

Dna Flintoaca - ei, din ce stie ea ca persoana fizica, vor aceste despagubiri in momentul in care reziliezi 
contractul inainte de termen.  

Dna secretar general - nu e legal 
Dl primar - tocmai, ca ei printr-un act aditional din 2014 care era valabil 6 luni pentru ca in 2017 s-a 

incheiat un alt contract pe 2 ani si atunci actul aditional nu mai e valabil. Si contractul a fost 2017-2019 si s-a 
terminat. N-a facut-o aiurea, a facut-o cu dna. Magureanu si a facut o achizitie cu cap. Ei incearca.  

Dna secretar general - ei incearca. Si ea s-a judecat cu vodafonul pentru ca a reziliat contractul inainte de 
termen si tot asa I-au trimis adrese cu penalizari. Insa, a apelat la Protectia Consumatorului si I s-a dat dreptate 
iar vodafone a primit amenda. 

Dl primar - in 2012 cand a preluat mandatul era vodafone si au trecut la orange. Cel care a fost primar a 
lasat o factura de 16 mii lei. Nu a raspuns la somatii, le-a trimis inapoi. I-a dat-o dnei Ditu si ea I-a spus ca n-o 
inregistreaza in contabilitate ci o trimit inapoi si explicam ca nu are dreptate.  

Dl Sbarcea - revine la proiectul de hotarare cu bugetul pe anul 2020.  
Dl Vrancianu - il roaga pe dl.primar sa-I spuna dnei Flintoaca (pentru ca l-a acuzat ca nu-l intereseaza) 

problema cu gazele,.  
Dl primar - cu gazele, dlui.Vrancianu ii explicam care este faza, in ce faza s-a ajuns. L-a intrebat si I-a 

raspuns ca a depus proiectul pentru finantare. Documentatia a depus-o la minister.  
Dl Sbarcea supune spre aprobare bugetul. Se aproba in unanimitate cu mentiunea de a fi corectat.  
Dl Vrancianu - prin raportul prezentat de dl.primar se reflecta de fapt munca depusa si inclusiv de noi 

consilierii, care am aprobat toate lucrarile care s-au facut pentru gospodarirea comunei noastre si crede ca , 
cine spune ca nu s-a facut nimic , e putin rautacios. Pentru ca , inclusiv ei consilierii, au aprobat si au stiut ce 
au discutat , au fost de acord cu ce trebuie facut si cu ce nu trebuie facut in comuna Casin, urgent si in functie 
de prioritati. In rest, problemele recurg de la sine, sunt probleme anuale care trebuiesc rezolvate, inclusiv cele 
care vin despre gunoi, taxele si impozitele pentru chirii si astea sunt obligatorii iar raportul primarului e un fel 
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de raport de activitate care, se repeta, inclusiv ei consilierii au avut un cuvant de spus. Il intreaba pe dl. 
Viceprimar , de ce nu merge iluminatul public in Curita. 

Dl primar - este vorba de punctul de aprindere de la scoala . Acolo, cand bate vantul , pentru ca au ramas 
pe firele vechi au facut scurt circuit si au dat afara. A vorbit cu firma si au spus ca vin sa remedieze situatia. Si 
ceasul de aprindere era dereglat.  

Dl Dragomir - a inceput primavara si toata lumea arunca deseurile pe marginea rapei . Sa se puna niste 
pancarde sa se interzica aruncarea gunoaielor. Aproape in toate zonele se vede, chiar si din strada.  

Dl Sbarcea - apreciaza raportul primarului si are o propunere, sa apara pe pagina de internet a primariei, 
realizarile din 2012 pana in prezent , fara a da explicatii intre si intre ce s-a facut. O enumerare a realizarilor 
separat de raportul primarului pentru ca nu citeste nimeni atata.  

Dl primar - o sa publice. Lucram acum la implementarea Monitorului Oficial Local si vom publica acolo 
tot. Avem si obligatia sa publicam. Mai dureaza un pic pentru ca a trebuit sa gasim pe cineva mai ieftin. Cel 
care ne administra site-ul era acm scump.  

Dl Sbarcea - multumeste si declara sedinta inchisa.  
 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 

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