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JUDETUL BACAU 

PRIMARIA  COMUNEI  CASIN     
 
Comuna Casin , Judetul Bacau, 607090, tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030, mail : 

primaria_casin@yahoo.com  
 

PROIECT  DE  HOTARARE 
 

 
Privind aprobarea alocarii sumei de 23.324 lei pentru repararea gardului la Biserica parohiala cu 

hramul  “Adormirea Maicii Domnului “, sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau 
 
       Primarul comunei Casin, judetul Bacau,avand in vedere ; 
       Cererea Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului , Protopopiatul Onesti, Parohia Casin II 
nr.13/24.06.2020 prin care solicita o subventie pentru repararea gardului  bisericii parohiale cu hramul  
“Ädormirea Maicii Domnului “din sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau; 
       Referatul de aprobare a primarului nr.4970/9.07.2020 al primarului comunei; 
       Raportul de specialitate nr.4971/9.07.2020  al dnei Comaneci Anca Mihaela , inspector superior in 
cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice ; 
       In conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata si 
a art.4 alin.2 si art.5 din HG nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania; 
       In temeiul art.129 alin.2 lit.d, art.8 lit.a, art.135 - 140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nt.57/2019 
privind Codul administrativ; 

PROPUNE  
 

        Art.1 - (1) Se aproba alocarea sumei de 23.324 lei pentru repararea gardului la Biserica parohiala 
cu hramul  “Adormirea Maicii Domnului “, sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau. 

(2) - Sprijinul financiar se acorda pe baza documentelor prevazute la art.14  
alin.1 din HG nr.1470/2002. 

Art.2 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei  
Casin, compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice , Parohiei Casin II si Prefectului 
Judetului Bacau. 
 
                    PRIMAR,                                                       CONTRASEMNEAZA, 
           SOROIU DANIEL                                            SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                          POPESCU MONICA - FLORINELA  
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ROMANIA                                                                               
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA COMUNEI  CASIN 
 
 
 
NR.  4970 /09.07.2020 
 
 
 

Referat de aprobare privind Proiectul de Hotarire pentru alocarea  sumei de  
pentru reparatie gard la Biserica cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului” din 

sat Casin, comuna Casin,judetul Bacau   
 
 

 
Doamnelor si domnilor consilieri, 
 
         In conformitate cu prevederile art.3,alin.3 din OG NR.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase 
recunoscute din Romania,republicata si a art.4 alin.2 si art.5 din HG nr.1470/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile  de cult apartinind cultelor 
religioase din Romania, prin cererea pentru acordarea sprijinului financiar inregistrata la 
Primaria Comunei Casin la numarul 4568/24.06.2020                              alocarea  sumei de 
23.324 RON , o subventie in vederea efectuarii reparatiei la gardul Bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului” din sat Casin,comuna Casin,judetul Bacau. 
          In sprijinul celor solicitate,sunt inaintate urmatoarele documente: Anexa nr.1 la Ordinul 
secretarului de stat pentru culte nr.26/2001   prin care reprezentantul  Parohiei  Casin II preot 
paroh  BOHALTEANU CIPRIAN  solicita suma de 23.324 RON  pentru reparatie gard 
imprejmuitor al curtii bisericii. 
          Sprijinul financiar se va acorda pe baza documentelor prevazute la art.14,alin.1 din HG 
NR.1470/2002. 
           Avind in vedere cele prezentate mai sus, va propun spre  aprobare prezentul  Proiect de 
Hotarire in forma prezentata.  

 
 

 
 

PRIMAR, 
SOROIU DANIEL 

 
 
 



   

 
 

 
 
ROMANIA                                                                               
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA COMUNEI  CASIN 
 
 
 
NR. 4971/09.07.2020 
 
 
 

Raport de specialitate la Proiectul de Hotarire privind alocarea  sumei de  
pentru reparatie gard la Biserica cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului” din 

sat Casin, comuna Casin,judetul Bacau   
 
 

 
Doamnelor si domnilor consilieri, 
 
         Avind in vedere:prevederile art.3,alin.3 din OG NR.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase 
recunoscute din Romania,republicata si a art.4 alin.2 si art.5 din HG nr.1470/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile  de cult apartinind cultelor 
religioase din Romania, prin cererea pentru acordarea unui sprijin financiar inregistrata la 
Primaria Comunei Casin la numarul  4568/24.06.2020                               alocarea  sumei de 
23.324 RON, o subventie in vederea efectuarii reparatiei gardului imprejmuitor al curtii Bisericii 
“Adormirea Maicii Domnului” din sat Casin,comuna Casin,judetul Bacau. 
        Parohia Casin II preot paroh BOHALTEANU CIPRIAN  inainteaza urmatoarele 
documente: Anexa 1 la Ordinul secretarului de stat pentru culte nr.26/2001 cu nr.de inregistrare 
nr.4568/24.06.2020 prin care reprezentantul Parohiei Casin II solicita suma de 23.324 RON 
pentru reparatie gard imprejmuitor al curtii bisericii.         
       Sprijinul financiar se va acorda pe baza documentelor prevazute la art.14,alin.1 din HG 
NR.1470/2002. 
           Avind in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa decideti  aprobarea 
Proiectului de Hotarire in forma prezentata.  

 
 
 

Compartiment buget-contabilitate,venituri si achizitii publice 
Comaneci Anca 

 
 



   

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CAŞIN 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante, administrarea domeniului public si privat al     
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert. 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

          Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ, analizand proiectul de hotarare privind alocarea unei 
sume pentru repararea gardului la Biserica parohiala cu hramul “Adormirea Maicii 
Domnului “, sat Casin,comuna Casin, judetul Bacau,  in conformitate cu prevederile art.125 si 
art.136 alin.6 si alin.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite avizul cu privire 
la adoptarea proiectului de hotarare/ respingerea proiectului de hotarare. 

  
 

 
Comisia : 

 
1.Rosu Constantin ………………………….. 
2.Nichifor Adina……………………………. 
3.Geandra Stefan……………………………… 
4.Coman Gheorghe..………………………. 
5.Zarnescu Gheorghe.……………………….. 
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