
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA CASIN 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 

privind punerea la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a terenurilor aferente 
investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 

Bacau, perioada 2014-2020” 
 
Consiliul Local  al comunei Casin;  
 
Având în vedere: 

• Rapoartul de specialitate al doamnei Magureanu Mihaela, consilier achizitii publice, 
nr.8313/11.11.2020; 

• Referatul de aprobare al consilierilor locali in functie, nr.8342/12.11.2020; 
• Prevederile art.286 alin.4 din OUG nr.57/2019 si Inventarul bunurilor ce apartin domeniului 

public al comunei Casin, judetul Bacau , 
• În temeiul art.129 alin.2 lit.d, ale alin.7 lit.n, art.11, alin.2 lit.b, art.139 si art.196 alin.1 lit.a din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

PROPUNE 
 
Art. 1 - Se aprobă punerea la dispozitia  S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., a 
terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020”, conform anexei 1, parte scrisa  si parte desenata, 
la prezenta hotarare. 
 
Art. 2 – Terenurile puse la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. conform art. 1 
din prezenta hotarare fac parte din domeniul public al Comunei Casin, judetul Bacau. 
 
Art. 3 – Se aprobă anexa 2 la prezenta hotărâre privind Declarația prin care se menționeaza faptul 
că pentru terenurile prevăzute în anexa 1 nu au fost depuse cereri de retrocedare în condiţiile 
legislaţiei în vigoare şi acestea nu fac obiectul nici unui litigiu cu privire la stabilirea sau delimitarea 
proprietăţii. 
 
Art. 4 -  Primarul comunei Casin, judetul Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari 
prin reprezentantul comunei Casin in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau. 
 
Art.5 - Secretarul General al comunei Casin, judetul Bacau va comunica prezenta hotarare Institutiei 
- Prefectului Judetul Bacau,  primarului comunei Casin , SC CRAB SA si ADIB Bacau. 
 
 

CONSILIERI LOCALI  
 

1.Flintoaca - Cojocea Ion _________________ 
2. Oproiu Silviu_______________ 
3. Geandra Stefan________________ 
4.Bordeianu Bogdan ______________ 
5.Slabu Gheorghe_________________ 



6.Dragomir Gheorghe_______________ 
7.Soroiu Daniel ___________________ 
8.Dragu Adrian_____________________ 
9.Nichifor Adina ________________ 
10.Oproiu Lica Vasile_____________ 
11.Rosu Constantin___________________ 
12.Zarnescu Gheorghe_________________ 
 
 
 
                                                                                           Contrasemneaza, 
                                                                                          Secretarul General, 
                                                                                   Popescu Monica - Florinela  

 
 


