
 

1 ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA CASIN 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES  VERBAL 
 
           Incheiat astazi 19.10.2020,ora 9,00  in sedinta extraordinara a Consiliului local a comunei Casin,judetul 
Bacau,convocata in baza Dispozitiei nr.136/14.10.2020 data de Primarul comunei Casin.Procedura de 
convocare a consiliului local s-a facut prin invitatii de sedinta  . 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 Casin ,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 9  consilieri din cei 10 in functie, dnul Coman Gheorghe lipsind. Sunt de acord 
cu toate punctele de pe ordinea de zi.  Presedinte de sedinta este ales dl Vrancianu Gheorghe,  pentru luna 
octombrie , care este ales in unanimitate.  
        Secretarul general al comunei  supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare, din data de 16.09.2020 
si acesta se aproba in unanimitate.  
 
       Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi :  
      

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. Decizia nr.27/24.08.2020 emisa de directorul adjunct al Camerei de Conturi Judetul Bacau, pentru 
inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in urma actiunii “Audit finaciar asupra contului 
anual de executie bugetara al UAT Casin”.  

 
Ordinea de zi  este aprobata  in unanimitate. 
 
Dl primar - la 30 septembrie a expirat contractul de asfaltare cu TransCarpat si va urma o noua licitatie. 

Se face rectificare de buget pentru a prinde bani pentru proiectare si expertiza.Pana va prelua noua firma, 
expertul va calcula ce nu s-a realizat si tot ce nu e bun lucrat si s-a stricat, urmand a se imputa constructorului 
initial care a facut lucrarea.Proiectarea se va face cu un alt proiectant ca asa e legea. Ghinionul lui a fost ca nu 
s-a terminat lucrarea . Vor mai fi proiecte  aprobate de noi, Caminul Cultural, iluminatul public. 

 Referitor la Decizia Curtii de Conturi, s-au luat deja masuri. Unele sume s-au si recuperat, 2000 lei de 
stomatologie. S-a comunicat Decizia CC la contabilitate pentru a indeplini masurile trasate, la taxe si impozite, 
la urbanism, la scoala Casin. Din ce a inteles, la scoala s-au si rezolvat masurile. Referitor la persoanele cu 
handicap, s-au luat masuri prin contabilitate si s-a instiintat DGASPC -ul, inca nu s-a primit niciun raspuns. Cu 
privire la sistemul informatic, firma SOBIS a avut un contract mai mare decat trebuia, au fost instiintati de 



 

2 catre contabilitate, asteptam raspuns.Cu privire la niste investititii, in urma efectuarii ALOP, s-a deschis 
proces la dirigintele de santier si proiectant. (da citire la actiunea intentata in instanta).La investitia “extindere 
trotuare in comuna Casin”, firma Vicas  a fost instiintata de contabilitate si e vorba de 100 lei. 

Dl. Vrancianu - intreaba daca stie ce e cu gazele. Stie ca Guvernul va trage gaze in toata tara, prin 
fonduri guvernamentale. Mai intreaba, daca a achizitionat tablete pentru scoala… 

Dl. Primar - a comandat 187 tablete pentru scoala prin Vodafone cu internet gratis si pe timpul 
abonamentului de 2 ani acestea se vor achita. 

Multumeste consiliului local pentru activitatea constructiva care a avut-o si, pe viitor, in calitate de 
consilier local va fi foarte activ, va propune proiecte de hotarari si indiferent de animozitati, se gandeste la 
binele comunitatii. 
   

Presedintele de sedinta dl.Vrancianu Gica-Marin supune la vot proiectele de hotarare. Hotararile sunt 
aprobate cu  9 voturi “ pentru” din cei 10 consilieri in functie.  

 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
           Presedinte de sedinta,                                                                          Secretar General,    
         Vrancianu Gica-Marin                                                                   Popescu Monica - Florinela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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