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ANUNT  
 

PROIECTUL  ORDINII  DE ZI  
 

Se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Caşin că, în conformitate cu 
dispoziţiile art.134 alin.5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si prin 
Dispozitia primarului nr.91/6.07.2020 proiectul ordinii de zi al sedintei extrtaordinare  a 
consiliului local, convocat in data de  10.07.2020 , orele 9,00 este urmatorul : 
  

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. Initiator : primar. 
       Materiale : - referat de aprobare al primarului comunei; 
                         - raport de specialitate secretar general Popescu Monica - Florinela 

              - 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 : - referatul de aprobare al primarului comunei ; 
                  - raportul de specialitate al inspectorului superior 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;          
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei “Modernizarea sistemului de 
iluminat public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat si 
prin gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura de iluminat 
public din comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : primar. 
 Materiale : - referat de aprobare al primarului comunei; 

                     - raport de specialitate consilier achizitii publice Magureanu Mihaela ; 
               - 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 analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul 
agricol si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. Initiator : 
primar. 

  Materiale : - referat de aprobare al primarului; 
                     - raport de specialitate secretar general Popescu Monica - Florinela; 

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

 
 



5.Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin  
domeniul privat al comunei Casin, judetul Bacau prin includerea pozitiei nr.62 

      Materiale : - referat de aprobare al primarului comunei; 
                     - raport de specialitate referenyt superior Comaneci Milica ; 

               - 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;     
               - raport evaluare, extras carte funciara 
 
6.Proiect de hotarare privind acordarea unei sume de bai cuplurilor care  
aniverseaza 50 de ani de casatorie in anul 2020. Initiator : primar. 
Materiale : - referat de aprobare al primarului; 
                   - raport de specialitate ofiter de stare civila Ciolac Veronica; 
                   - comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;  
 
 
7. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume pentru repararea gardului la 
Biserica parohiala cu hramul “Adormirea Maicii Domnului “, sat Casin, comuna 
Casin, judetul Bacau. Initiator : primar. 

     Materiale : - referat de aprobare al primarului; 
                       - raport de specialitate al inspectorului superior Ghiba Doina; 

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

 
8. Cerere Flintoaca-Cojocea Ion, prelungire concesiune.     

 
 
 
 

PRIMAR,                                            Secretarul General al comunei, 
SOROIU DANIEL                                       Popescu Monica – Florinela 
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