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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA CASIN 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES  VERBAL 
 
           Incheiat astazi 30.04.2020,ora 9,00  in sedinta extraordinara a Consiliului local a comunei Casin,judetul 
Bacau,convocata in baza Dispozitiei nr.60/24.04.2020 data de Primarul comunei Casin.Procedura de 
convocare a consiliului local s-a facut prin invitatii de sedinta aducandu-se la cunostinta ca sedinta va avea loc 
in mod electronic . Proiectul 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, electronic ,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, lipsind dna..  Presedinte de sedinta este ales 
dl Dragu Adrian,  pe o perioada de trei luni : aprilie, mai , iunie ,la propunerea dlui primar datorita 
instituirii starii de urgenta prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 si nr.240/14.04.2020, cu 13 
voturi “pentru”si o abtinere .  
        Secretarul general al comunei  supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare telefonic, din data de 
20..03.2020 si acesta se aproba in unanimitate.  
       Proiectele de hotarare de pe ordinea de zi au fost transmise consilierilor locali pe suport de hartie si 
electronic. 
 
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. Initiator : primar. 
   Materiale : - raport argumentativ al primarului; 
                     - raport de specialitate secretar general; 

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

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local. Initiator : primar.      
  Materiale : - raport argumentativ al primarului; 
                     - raport de specialitate contabil - Ghiba Doina; 

               - 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  este aprobata  in unanimitate prin aprobarea proiectelor de hotarare. 

       
Presedintele de sedinta dl.Dragu Adrian  primeste buletinele de vot electronic, prin prezentarea unor 

consilieri la sediul consiliului local si prin strangerea voturilor de la locuintele persoanelor. Nu s-au depus 
amendamente. Hotararile sunt aprobate cu  13 voturi “ pentru” din cei 13 consilieri in functie.  

 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 

           Presedinte de sedinta,                                                                          Secretar General,    
                  Dragu Adrian                                                                      Popescu Monica - Florinela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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