
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CAŞIN 
PRIMĂRIA 
Nr.515 din 22.01.2021 

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.23/22.01.2021 proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare  a 
consiliului local, convocat in data de 28.01.2021 , orele 10,00 este urmatorul : 
  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a consiliului local. Initiator : primar. 
Materiale : - referatul de aprobare al primarului comunei ; 
                  - raportul de specialitate al secretarului general al comunei; 
                  - raportul comisiei pentri administratie publica, juridica, apararea ordinii si 
linistei publice, a drepturilor cetatenilor; 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii de posturi si structura de 
functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Casin, judetul Bacau; Initiator : primar.     
Materiale : - referatul de aprobare al primarului comunei ; 
                  - raportul de specialitate al secretarului general al comunei; 
                  - raportul comisiei pentri administratie publica, juridica, apararea ordinii si 
linistei publice, a drepturilor cetatenilor; 
 
3.Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale secretarului general UAT Casin. Initiator : primar 

      Materiale : - referatul de aprobare al primarului comunei 
                        - raportul de specialitate al secretarului general al comunei 

                  - raportul comisiei pentri administratie publica, juridica, apararea ordinii si 
linistei publice, a drepturilor cetatenilor; 

 
4.Proiect de hotarare privind stabilirea perioadei in care se efectueaza 
activitatea de inventariere, precum si data pana la care se face publicarea pe 
pagina de internet a institutiei. Initiator : primar 
Materiale : - referatul de aprobare al primarului comunei; 
                  - raportul de specialitate al secretarului general al comunei  
                 - 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;  
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.67/16.12.2019 si 
HCL nr.59/22.12.2020, a impozitelor si taxelor locale (urbanism). Initiator : 
primar. 
Materiale : - referatul de aprobare al primarului comunei 
                  - raportul de specialitate al tehnicianului de urbanism, dl.Dragu Volinas 



                   -  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;  
 
6. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 
publici si persoanlul contractual din cadrul familiei ocupationale 
“Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Casin, 
judetul Bacau, incepand cu luna ianuarie 2021. Initiator ; primar. 
Materiale :- referat de aprobare al primarului comunei; 
                 - raport specialitate al secretarului general al comunei 
                 - 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;  

 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului despecialitate al primarului comunei Casin, judeţul 
Bacau. Initiator : primar. 
Materiale :- referat de aprobare al primarului comunei; 
                 - raport specialitate al secretarului general al comunei 
                 - raportul comisiei pentri administratie publica, juridica, apararea ordinii si 
linistei publice, a drepturilor cetatenilor; 
 
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.68/16.12.2019 
privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Casin. Initiator : 
primar. 
Materiale : - referat de aprobare primar; 
                   - raport specialitate al secretarului general al comunei 
                   -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;  
 
9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor 
apartinand domeniului public al comunei Casin, judetul Bacau, aprobat prin 
HCL nr.31/1999 prin introducerea pozitiei nr. 337 - “Extindere retea alimentare 
cu apa potabila punct DJ 115 - Derumul Viilor, comuna Casin, judetul Bacau “si 
a pozitiei nr.338 - “Extindere retea alimentare cu apa potabila pe strada Preot 
Marinel Ioan si strada Motoceilor, comuna Casin, judetul Bacau. Ïnitiator : 
primar.  
Materiale : - referat de aprobare primar; 
                   - raport specialitate al doamnei Magureanu Mihaela, consilier achizitii 
publice; 
                   -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;  
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur 
de la investitia “Extindere retea alimentare cu apa potabila, punct DJ 115 - 
Drumul Viilor, comuna Casin, judetul Bacau “, ce se transmite spre exploatare 
catre SC CRAB SA Bacau. Initiator : primar. 
Materiale : - referat de aprobare primar; 
                   - raport specialitate al doamnei Magureanu Mihaela, consilier achizitii 
publice; 



                   -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;  
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur 
de la investitia “Extindere retea alimentare cu apa potabila pe strada Preot 
Marinel Ioan si strada Motoceilor, comuna Casin, judetul Bacau”, ce se 
transmite spre exploatare catre SC CRAB SA Bacau. Initiator : primar.  
Materiale : - referat de aprobare primar; 
                   - raport specialitate al doamnei Comaneci Anca-Mihaela, contabil; 
                   -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;  
 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei “Cresterea eficientei 
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice  cu destinatie 
de unitati de invatamant la Scoala “nvatator N.Paslaru”, comuna Casin, judetul 
Bacau.”Initiator: primar.  
Materiale : - referat de aprobare primar; 
                   - raport specialitate al doamnei Magureanu Mihaela, consilier achizitii 
publice; 
                   -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;  
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii restului de executat in cadrul 
proiectului finantat prin AFIR Romania “Modernizare drumuri de interes local 
in comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : primar. 
Materiale : - referat de aprobare primar; 
                   - raport specialitate al doamnei Magureanu Mihaela, consilier achizitii 
publice; 
                   -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;  

 
 
 
 

 
       

 
 

PRIMAR,                                            Secretarul General al 
comunei, 

CURELEA IOAN-COSMIN                       Popescu Monica – Florinela 
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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 22.01.2021 
 
 
 
 

Subsemnata Popescu Monica Florinela , Secretarul General al 
comunei Caşin, am procedat azi 22.01.2021 la aducerea la cunostinta 
publica a Proiectului Ordinii de Zi a sedintei consiliului local convocat de 
primarul comunei Casin in data de 28.01.2021 ora 10,00., 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.515/22.01.2021 
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       Subsemnata Popescu Monica Florinela, Secretarul General al comunei 
Casin, judetul Bacau, am procedat la convocarea  membrilor consiliului 
local pentru sedinta ordinara din data de 28.01.2021, orele 10,00, in scris, pe 
format hartie si electronic. 
        Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

Secretar General, 
Popescu Monica Florinela  
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