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 HOTĂRÂREA NR.42 
DIN 23.08.2007 

 
privind atribuirea şi exploatarea reţelelor de gaze naturale, precum si a terenului 

aferent acestei investitii, ce se vor executa în comuna Caşin, sat Casin,judeţul Bacău 
 

Consiliul local al comunei comunei Caşin, jud. Bacău: 
•   Potrivit art.36 lit.c, art.79 si ale art.86-95 din Legea gazelor nr.351/2004 ; 
• Având în vedere OUG nr.60/2002, aprobată prin Legea nr.463/2001, privind 

reglementarea activităţilor din sectorul de gaze naturale, exploatarea instalaţiilor de 
gaze se poate face numai de societăţi comerciale – autorizate de A.N.R.G.N.; 

• Analizând referatul prezentat  de secretarul comunei, înregistrat sub 
nr.4486/22.08.2007 cat si adresa nr.535.553/1.08.2007 transmisa de Ministerul 
Economiei si Finantelor – Bucuresti; 

• In temeiul art.36 alin.5 lit.a, alin.6 lit.a,pct.14 şi art.45 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicata ; 

 
HOTARASTE : 

 
Art.1. – Se aproba atribuirea în administrare şi exploatare a reţelelor de gaze naturale 

ce se vor executa în comuna Caşin,sat Casin, judeţul Bacău, în lungime de 14681 m , prin 
concesionare. 

Art.2. – Se aproba punerea la dispozitia concesionarului a terenurilor necesare pentru 
realizarea obiectivului aferent sistemului de distributie a gazelor naturale  pe toata durata 
concesiunii , precum si a terenurilor necesare organizarii de santier pe durata realizarii 
investitiilor,  cu titlu gratuit. 
       Art.3 – Lucrarile sunt realizate pana in prezent pe o lungime de 14.681 m cu o valoare 
de 1.535.883 lei., in proportie de 100% inclusiv S.R.M conform proiectului, fara 
recuperarea contravalorii acesteia. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Caşin, Institutiei 
Prefectului - judeţul Bacău si Ministerului Economiei si Finantelor - Bucuresti. 
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