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Nr.9199 din 14.11.2022 

 
 

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.226/14.11.2022 proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare  al consiliului local, convocat in 
data de 18.11.2022 , orele 10,00 este urmatorul : 
 
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. Initiator : primar. 
    Materiale : - referat aprobare primar 
                      - raport specialitate secretar general 
                      - raportul comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice, a drepturilor cetatenilor. 
2. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului privat al comunei Casin, judetul Bacau. Initiator : primar. 

Materiale: - referat aprobare primar 
                 - raport specialitate secretar general; 

 - 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 insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de 
dezmembrare a unui imobil in suprafata de 5048 mp apartinand domeniului public 
al comunei Casin, judetul Bacau, inscris in Cartea Funciara a comunei Casin cu 
nr.62157.  Initiator : primar. 

Materiale : - referat 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; 
4. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de  inscriere a  datelor in 
registrul agricol  si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei 
activitati. Initiator : primar. 

Materiale: - referat aprobare primar 
                 - raport specialitate secretar general; 

 - 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 rectificarea bugetului local. Initiator Primar. 

Materiale : - referat aprobare primar 
                  - raport specialitate contabilitate; 

-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 aprobarea contului de executie bugetara pe 
trimestrul III din anul 2022 al comunei Casin, judetul Bacau. Initiator : primar. 



Materiale : - referat aprobare primar 
                  - raport specialitate contabilitate; 

-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 numarului si cuantumului burselor 
aferente anului scolar 2022-2023 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din 
cadrul Scolii Gimnaziale “Invatator N.Paslaru”Casin, judetul Bacau. Initiator : 
primar. 

Materiale : - referat aprobare primar 
                  - raport specialitate contabilitate; 

-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; 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului cultural-artistic “Datini si 
obiceiuri de iarna 2022”si alocarea din bugetul local a sumelor necesare desfasurarii 
programului. Initiator : primar. 

Materiale : - referat aprobare primar 
                  - raport specialitate contabilitate; 

-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 aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul GAL 
Valea Trotusului Bacau. Initiator : primar. 

Materiale : - referat aprobare primar 
                  - raport specialitate contabilitate; 

-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 implementarea proiectului “Modernizare teren 
sport la scoala Inv.Nicolae Paslaru din comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : 
primar. 

Materiale : - referat 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; 
11. Raportul compartimentului de asistenta sociala privind asistentii personali. 

 
 
 

PRIMAR,                                                                Secretarul General al comunei, 
CURELEA IOAN-COSMIN                                             Popescu Monica – Florinela 
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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 14.11.2022 
 
 
 
 

Subsemnata Popescu Monica Florinela , Secretarul General al 
comunei Caşin, am procedat azi 14.11.2022 la aducerea la cunostinta 
publica a Proiectului Ordinii de Zi a sedintei consiliului local convocat de 
primarul comunei Casin in data de 18.11.2022 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./
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PROCES – VERBAL 
Incheiat azi 14.11.2022 

 
 
 
 

       Subsemnata Popescu Monica Florinela, Secretarul General al comunei 
Casin, judetul Bacau, am procedat la convocarea  membrilor consiliului 
local pentru sedinta ordinara din data de 18.11.2022, 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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