
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CAŞIN 
PRIMĂRIA 
Nr.4835 din 17.06.2022 

ANUNT  
PROIECTUL  ORDINII  DE ZI   

 
Se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Caşin că, în conformitate cu 

dispoziţiile art.134  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si prin Dispozitia 
primarului nr.131/20.06.2022 proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare  al consiliului 
local, convocat in data de 23.06.2022 , orele 10,00 este urmatorul : 
 
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Geandra Stefan si 
vacantarea locului de consilier local. Initiator : primar.  

Materiale : - referat constatator primar si secretar general al comunei; 
                    -raportul comisiei pentru  administratie publica,juridica,apararea ordinii  si 
linistii publice ,a drepturilor cetatenilor 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS 
aferenta anului 2022.Initiator : primar. 
     Materiale : - referat de aprobare primar 
                       - raport de specialitate secretar 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; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIB 
pentru anul 2022.Initiator : primar. 
     Materiale : - referat de aprobare primar 
                       - raport de specialitate secretar 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; 
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local. Initiator : primar. 

 Materiale : - referat de aprobare primar 
                  - raport de specialitate Cojocaru Marcela;. 

-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 imputernicirea primarului comunei Casin  ,judetul  
Bacau pentru ducerea la indeplinire a programului cultural, artistic, recreativ si 
sportiv ocazionat de evenimentul  “Zilele  Casinului 2022” ce se va desfasura in 
perioada 13-15 august 2022. Initiator : primar. 

Materiale : - Referat de aprobare primar 
                  - Raport specialitate 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 

 
 

PRIMAR,                                                                Secretarul General al 
comunei, 



CURELEA IOAN-COSMIN                                             Popescu Monica – Florinela 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CAŞIN 
PRIMĂRIA 
NR.4835 din 17.06.2022 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 17.06.2022 
 
 
 
 

Subsemnata Popescu Monica Florinela , Secretarul General al 
comunei Caşin, am procedat azi 17.06.2022 la aducerea la cunostinta 
publica a Proiectului Ordinii de Zi a sedintei consiliului local convocat de 
primarul comunei Casin in data de 23.06.2022 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.4835/17.06.2022 
 
 

PROCES – VERBAL 
Incheiat azi 17.06.2022 

 
 
 
 

       Subsemnata Popescu Monica Florinela, Secretarul General al comunei 
Casin, judetul Bacau, am procedat la convocarea  membrilor consiliului 
local pentru sedinta ordinara din data de 23.06.2022, orele 10,00, in scris, pe 
format hartie si prin afisare pe site-ul institutiei. 
        Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

Secretar General, 
Popescu Monica Florinela  
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