
 
ROMÂNIA                                                                              
JUDEŢUL BACAU 
COMUNA  CASIN 
CONSILIUL LOCAL     

H O T Ă R Â R E NR  23  
 DIN 11.06.2020 

Privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții,,Extindere, modernizare,renovare si dotare camin cultural, sat Casin, 
comunaCasin, Județul Bacau,, 
 
Consiliul Local Casin,  
Având în vedere: 
    -proiectul de hotarare si  referatul de aprobare nr  4148/10.06.2020 întocmit de către d-l 
Soroiu Daniel ,primarul comunei Casin, privind necesitatea reabilitării așezămintelor culturale 
care sunt în interesul comunității locale; 

-raportul de specialitate nr  4149/10.06.2020 intocmit de d-na Magureanu Mihaela  
    -  art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 
Programul national de construcții de interes public sau social a O.G. nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” – S.A., cu modificările și completările 
ulterioare, 
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
    - raportul  de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Casin; 
În temeiul  prevederilor art 129 alin 2  lit c art 139 alin (3) lit g si al prevederilor art 196 alin 1 lit 
(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ  

 
H O T Ă R Ă Ş T  E 

 
Art.1.Aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. pentru obiectivul de investiții 
,,Extindere, modernizare, renovare si dotare  camin cultural, sat Casin, comuna Casin, 
Județul Bacau,, conform anexei 1 la prezenta hotărâre; 

Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere, 
modernizare, renovare si dotare camin cultural, sat Casin, comuna Casin, Județul 
Bacau,, conform anexei 2 la prezenta hotărâre; 

 Art.3.Prezentahotărâre se va comunica:Instituției Prefectului județului Bacau Primarului 
comunei Casin pentru ducerea la îndeplinire ,se va afișa pe site-ul PrimărieiCasin.  
 
Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemnează Secretar General 
DRAGU ADRIAN                                                       POPESCU MONICA FLORINELA    
 
 
Aceasta hotarare  a fost adoptata  cu un numar de  12 voturi pentru , _____voturi impotriva , 
____ abtineri din totalul de 13 consilieri in functie. 



 
 
Nr.____/ …………...2020 
 
                                                                     Anexa2   la H.C.L. nr. 23  din 11.06.2020 

INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI  AI OBIECTIVULUI  DE INVESTIȚIE 
Regim de înălțime = P 
Supr.construitaexsitenta =257,00 mp         Supraf.const .propusă = 441,27mp 
Supraf.desfasexistenta = 257,00 mp        Supraf.desf.propusă=441,27 mp 
 Lei inclusiv TVA            Euro 

Valoarea totală a invetiției 3.340.109,21 690.290,62 

                      din care C+M 2.256.539,14 466.352,36 

Valoare finanțată prin 
Subprogramul C.N.I. 

3.099.047,92 640.471,18 

                        din care C+M 2.116.977,89 437.509,64 

Valoare finațată prin U.A.T. 
Casin(cheltuieli pentru servicii și 
lucrări finațate de U.A.T.) 

241.061,29 49.819,43 

                            din care C+M 139.561,26 28.842,72 

La cursul BNR din  04.05.2020 de 1 euro= 4,8387lei 

 

 Cost unitar (exclusiv TVA) 

  Realizarea investiției 

  Euro/mpAcd 

Investiția de bază-cost 
unitar, (cap.4/aria desf) 

 933,94 

din care:   

Construcții și instalații 
(C+1) (Cap. 4.1/aria 
desf) 

 816,84 

Preşedinte  de şedinţă,                                  Contrasemnează Secretar General 
Dragu Adrian                                               Popescu  Monica Forinela 
 


