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HOTARAREA NR. 68 
DIN 16.12.2019 

 
Privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Casin 

 
Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data de 

16.12.2019 la care participa un numar de 13 consilieri locali din cei 13 in functie, luand in 
dezbatere; 

Referatul de aprobare al primarului comunei Casin, judetul Bacau, nr.9886/13.12.2019 
si raportul de specialitate nr.9887/13.12.2019 intocmit de dl.Dragu Adrian-viceprimar si 
dna.Radu Maria-Daniela - consilier juridic; 
        In conformitate cu prevederile art.5 din Legea cadastrului și publicitatii imobiliare 
nr.7/1996, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare, ale HG nr.777/2016 
privind structura, organizarea și funcționarea Registrul electronic național al 
nomenclaturilor stradale, ale Ordinului nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor 
stradale, Cap.IV - Reguli de atribuire a numarului administrativ, art.16-29  coroborate cu 
dispozițiile Legii nr.2/1968, privind organizarea administrativ teritoriala a României ; 

 In temeiul art.129 alin.6 lit.c, art.135-140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
 

HOTARASTE 
 

Art.1 - Se aproba Nomenclatorul stradal al comunei Casin cu satele componente : 
Casin si Curita, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului 
comunei Casin, viceprimarului comunei Casin,dlui Gosav Ionut responsabil cu  inscrierea 
datelor in RENNS, Prefectului Judetului Bacau, institutiilor interesate si va fi adus la 
cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei www.primariacasin.ro  . 
 
 Presedinte de sedinta                                                               Contrasemneaza, 

Dragu Adrian                                                      Secretarul General al comunei, 
                                                                                  Popescu Monica - Florinela 
 
 

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0”abtineri”.  
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