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                      HOTARAREA NR 24 

 DIN 11.06.2020 
 Privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice , Dezvoltarii si Administratiei 
prin Compania Nationala de Investitii ,, CNI ,, S.A. a amplasamentului si asigurarea 
conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Extindere , modernizare , 
renovare si dotare camin cultural in sat Casin , comuna Casin , judetul Bacau ,, 
 
Consiliul Local al comunei Casin,  jud Bacau intrunit in sedinta extraordinara in data 
de 11.06.2020 la care participa un numar de 12 consilieri locali din cei 13 in 
functieluand in dezbatere proiectul de hotarare privind predarea catre Ministerul 
Lucrarilor Publice , Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii 
,, CNI ,, S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii 
obiectivului de investitii ,, Extindere , modernizare , renovare si dotare camin cultural 
in sat Casin , comuna Casin , judetul Bacau ,,  
 Avand in verdere referatul de aprobare nr 4145/10.06.2020 al primarului comunei 
Casin si  raportul de specialitate nr 4146/10.06.2020 intocmit de d-na Magureanu 
Mihaela inspector superior in cadrul compartimentului tehnic  
 Vazand prevederile Ordonantei guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei guvernului 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale 
de Investitii ,, CNI ,, S.A. modificata ulterior  
 In temeiul prevederilor art 129(2)lit ,, c,, ale art 139 (3 )lit ,,g,, si ale art 196 (1) lit 
 ,, a ,, din OUG NR 57/2019 privind Codul administrativ , modificat si completat 
ulterior 

 
Hotaraste 

 
 

 Art.1. Se aproba predarea către Ministerul  Lucrărilor Publice Dezvoltării și 
Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A pe baza de protocol  
amplasamentul transmis (camin cultural si teren aferent) situat în  comuna Cașin, sat 
Cașin, judetul Bacău și aflat în administrarea Consiliului local Cașin, în suprafață 
construita de 257,00 mp ( cămin cultural), și teren aferent în suprafață de  1.038 mp, 
identificat potrivit Cărții funciare nr.62658, nr. topo 62658 și nr. topo 62658-C1, liber 
de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 
obiectivului de investiţii „Extindere, Modernizare, Renovare și Dotare Camin Cultural, 
sat Cașin, Comuna Cașin, Judetul Bacău”.  
Art.2. Se aproba demolarea constructiei existente pe teren care nu face obiectul 
predarii, identificata cadastral cu nr. 62658-C2, anterior încheierii protocolului de 
predare-primire ; 
Art.3.Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare; 



Art.4. Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Cașin, 
județul Bacău a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau 
alt tip de combustibil utilizat etc.); 
Art.5. Consiliul Local al comunei  Cașin,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 
Art.6.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrari 
finanțate de UAT Casin în valoare de  248.796,29  lei cu TVA. 
Art.7.  Consiliul Local al Comunei Cașin se obligă ca, după predarea amplasamentului 
și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de 
minim 15 ani; 
Art 8 Prezenta hotarare se comunica  Prefectului Judetului Bacau , Primarului 
Comunei Casin in termen de 10 zile de la data adoptarii , de catre secretarul comunei  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                            Contrasemneaza  
DRAGU ADRIAN                           Secretarul General al Comunei  
                                       POPESCU MONICA FLORINELA  
 
 
 
 
 
 
 


