
R  O  M  A  N  I  A 
JUDETUL BACAU 

   PRIMARIA  COMUNEI  CASIN   
Comuna Casin , Judetul Bacau , tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030,    e-mail : primaria_casin@yahoo.com 

 
PROIECT  DE  HOTARARE 

 
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 

 
 Primarul comunei Casin,judetul Bacau, avand in vedere : 
 Referatul de Aprobare nr .4957 /08.07.2020  a domnului Soroiu Daniel, primarul comunei; 
 Raportul de specialitate nr 4956/08.07.2020  intocmit de d-na Ghiba Doina , inspector superior ; 
             Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget,finante,administrarea domeniului 
public si privat al comunei,agricultura,gospodarie comunala,protectia mediului,servicii si comert; 
 In temeiul art.129 alin.2, alin.4 lit.a, art.133-140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

PROPUNE: 
 
 Art.1. -  Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Casin pe anul 2020 la venituri si 
la cheltuieli cu suma de15.333 lei, dupa cum urmeaza : 
                       -Veniturile bugetului local sunt: 
             

- Cap.16.02  “Impozit pe mij.de transport detinute de pers.fizice”se suplimenteaza cu suma de 15.333 lei; 
 

                  Cheltuielile bugetului local in suma de 15.333 lei sunt repartizate astfel : 
              -   Cap.67.02.20’’. Cultura,recreere si religie ‘’cheltuieli materiale –se reduce cu suma de 44.667 lei ; 
 -    Cap.65.02.70  ‘’Invatamant’’ –cheltuielicade capital –se suplimenteaza cu 60.000 lei ;; 

-    Cap 84.02.20 ‘’Transporturi’’ -cheltuieli materiale – se reduce cu suma  de 23.324 lei ; 
              - Cap.67.02.20’’. Cultura,recreere si religie’’ -cheltuieli materiale –se suplimenteaza cu suma de       
23.324 lei ; 

 
 Art.2. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Bacau , primarului comunei Casin si 
compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice,in termen de 10 zile de la data adoptarii, de catre 
secretarul general al comunei. 
 Art.3. Compartimentul buget,contabilitate,venituri si achizitii publice va aduce la indeplinire prezenta 
hotarare. 

 
PRIMAR,                                                                                 Contrasemneaza,  

SOROIU DANIEL                                                       Secretarul General al comunei, 
               Popescu Monica – Florinela 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA COMUNEI  CASIN 
 
NR. 4957 DIN 08.07.2020. 
     
                                           Referat de aprobare 
la Proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2020. 
 
 
 Doamnelor si domnilor consilieri, 
 
  Avand in vedere: 
  
  Prevederile Legii 273/2006, privind Finantele Publice Locale, cu modificarile 
ulterioare. 
          In temeiul art.129 alin.2 lit.d,alin.7 lit.b art.139 alin.1,art.196 alin.1,lit.a,art.197 
alin.1,alin. 2 si art.198 din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
                   
          Din analiza efectuata de organele de specialitate din cadrul Compartimentului      
Buget-Contabilitate s-a constatat ca exista depasiri de venituri in suma totala de 15.333 lei 
dupa cum urmeaza:  
          -Capitolul 16.02-„Taxa pe utilizare bunuri” se suplimenteaza cu suma de 15.333 
lei. 
             Cu aceasta suma de 15.333 lei se modifica si structura cheltuielilor din componenta 
bugetului local al Comunei Casin. 

- Modificari apar la urmatoarele capitole: 
- Capitolul  67.02,,Cultura,recreere si religie”- Titlul 20 –cheltuieli materiale 

se reduce cu suma de 44.667 lei-suma ce a fost destinata evenimentului”Zilele 
Comunei Casin”-si se suplimenteaza cu aceasta suma de 44.667 lei si suma de  
15.333 lei din depasiri venituri (total=60.000 lei) - Capitol 65.02,,Invatamant”- 
Titlul 70-cheltuieli de capital-pentru obiectivul 
„Extindere,reabilitare,amenajare si echipare la Scoala Gimnaziala 
N.Paslaru".  

- Capitolul 84.02”Transporturi”- Titlul 20 –cheltuieli materiale-se reduce 
cu suma de 23.324 lei si se suplimenteaza  cu aceasta suma  de 23.324 lei Capitolul  
67.02,,Cultura,recreere si religie”- Titlul 20 –cheltuieli materiale –pentru lucrari de 
reparatii gard la Biserica’’Adormirea Maicii Domnului’’avand ca baza legala Ordonanta 
de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,HG nr.1470/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG.nr.82/2001,republicata. 
               Lista de investitiii pe anul 2020 este prezentata in Anexa nr.1.  
 Fata de cele mentionate, rog sa analizati si sa decideti in consecinta.  
 

PRIMAR 
SOROIU DANIEL 

ROMANIA 



JUDETUL BACAU 
PRIMARIA COMUNEI  CASIN 
 
NR    4956 DIN 08.07.2020. 
     
                                           Raport de specialitate 
la Proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2020. 
 
 Doamnelor si domnilor consilieri, 
 
  Avand in vedere: 
  
 Prevederile Legii 273/2006, privind Finantele Publice Locale, cu modificarile 
ulterioare. 
          In temeiul art.129 alin.2 lit.d,alin.7 lit.b art.139 alin.1,art.196 alin.1,lit.a,art.197 
alin.1,alin. 2 si art.198 din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
 
          Din analiza efectuata de organele de specialitate din cadrul Compartimentului      
Buget-Contabilitate s-a constatat ca exista depasiri de venituri in suma totala de 15.333 lei 
dupa cum urmeaza:  
          -Capitolul 16.02-„Taxa pe utilizare bunuri” se suplimenteaza cu suma de 15.333 
lei. 
    
          Cu aceasta suma de 15.333 lei se modifica si structura cheltuielilor din componenta 
bugetului local al Comunei Casin. 

- Modificari apar la urmatoarele capitole: 
- Capitolul  67.02,,Cultura,recreere si religie”- Titlul 20 –cheltuieli materiale 

se reduce cu suma de 44.667 lei-suma ce a fost destinata evenimentului”Zilele 
Comunei Casin”-si se suplimenteaza cu aceasta suma de 44.667 lei si suma de  
15.333 lei din depasiri venituri (total=60.000 lei) - Capitol 65.02,,Invatamant”- 
Titlul 70-cheltuieli de capital-pentru obiectivul 
„Extindere,reabilitare,amenajare si echipare la Scoala Gimnaziala 
N.Paslaru".        

- Capitolul 84.02”Transporturi”- Titlul 20 –cheltuieli materiale-se reduce 
cu suma de 23.324 lei si se suplimenteaza cu aceasta suma de 23.324 lei Capitolul  
67.02,,Cultura,recreere si religie”- Titlul 20 –cheltuieli materiale –pentru lucrari de 
reparatii gard la Biserica’’Adormirea Maicii Domnului’’avand ca baza legala Ordonanta 
de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,HG nr.1470/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG.nr.82/2001,republicata. 
 
               Lista de investitiii pe anul 2020 este prezentata in Anexa nr.1.  
 Fata de cele mentionate, rog sa analizati si sa decideti in consecinta.  
 
                Compartiment buget-contabilitate,venituri si achizitii publice 
 
                               Doina Ghiba 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CAŞIN 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante, administrarea domeniului public si privat al     
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert. 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

          Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, analizand proiectul de hotarare privind 
alocarea unei sume pentru repararea gardului la Biserica parohiala cu hramul 
“Adormirea Maicii Domnului “, sat Casin,comuna Casin, judetul Bacau,  in conformitate 
cu prevederile art.125 si art.136 alin.6 si alin.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotarare/ respingerea 
proiectului de hotarare. 
  

 
 

Comisia : 
 

1.Rosu Constantin ………………………….. 
2.Nichifor Adina……………………………. 
3.Geandra Stefan……………………………… 
4.Coman Gheorghe..………………………. 
5.Zarnescu Gheorghe.……………………….. 
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