
ROMÂNIA 
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Nr._______________ 

ANUNT  
PROIECTUL  ORDINII  DE ZI   

 
In conformitate cu dispoziţiile art.134 alin.5 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ si a Convocatorul initiat de cel putin o treime din numarul consilierilor 
locali in functie, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Caşin ca proiectul ordinii de 
zi al sedintei extrtaordinare  a consiliului local, convocat in data de  13.11.2020 , orele 
9,00 este urmatorul : 
  

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. Initiator : 
consilieri locali. 
Materiale : - referatul de aprobare al consilierilor locali ; 
         - raportul de specialitate al secretarului general al comunei; 
                         
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Bacau in perioada 2014-2020”.. Initiator : consilieri locali . 
 Materiale : - referat de aprobare al consilierilor locali; 

             - raport de specialitate consilier achizitii publice Magureanu Mihaela ; 
               
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii prioritare, a valorilor 
investitiilor aferente UAT Casin si a participarii Consiliului Local Casin la 
cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020. Initiator : consilieri locali. 

  Materiale : - referat de aprobare al consilierilor locali; 
             - raport de specialitate consilier achizitii publice Magureanu Mihaela; 

                
4 .Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor 
conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-
2020”si mandatarea reprezentantului comunei Casin sa voteze in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau aprobarea Planului 
anual de evolutie a tarifelor. Initiator : consilieri locali. 
      Materiale : - referat de aprobare al consilierilor locali; 
               - raport de specialitate Magureanu Mihaela  ; 

             
5.Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia SC COMPANIA REGIONALA 
DE APA BACAU SA a terenurilor aferente investitiilor din cadrul “Proiect regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-
2020” . Initiator : consilieri locali. 
Materiale : - referat de aprobare al consilierilor locali; 
         - raport de specialitate Magureanu Mihaela; 
                                  

 
Secretarul General al comunei, 
Popescu Monica – Florinela 
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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 12.11.2020 
 
 
 
 

Subsemnata Popescu Monica Florinela , Secretarul General al 
comunei Caşin, am procedat azi 12.11.2020 la aducerea la cunostinta 
publica a Proiectului Ordinii de Zi a sedintei consiliului local convocat de 
consilierii localii ai comunei Casin in data de 13.11.2020 ora 9,00., prin 
afisare pe pagina de internet a comunei Casin www.comunacasin.ro.    

Drept pentru  care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar General, 
Popescu Monica Florinela 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.primariacasin.ro./


ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA CASIN 
PRIMARIA 
NR.________________ 
 
 

PROCES – VERBAL 
Incheiat azi 12.11.2020 

 
 
 
 

       Subsemnata Popescu Monica Florinela, Secretarul General al comunei 
Casin, judetul Bacau, am procedat la convocarea  membrilor consiliului 
local pentru sedinta extraordinara din data de 13.11.2020, orele 9,00, in 
scris, pe format hartie, electronic si telefonic. 
        Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

Secretar General, 
Popescu Monica Florinela  
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