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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 
Nr. 6211 din 12.08.2022 
 
 

ANUNŢ 
 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de 
acte normative, care au fost iniţiate şi urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al comunei Cacica: 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 6191 din 12.08.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Construire teren de 
sport în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”.  

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
2.Proiect de hotărâre nr. 6193 din 12.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă 
uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de 
la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 6195 din 12.08.2022 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei CACICA, judeţul Suceava 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 6197 din 12.08.2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către 
S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în suprafață de 60 mp., în vederea efectuării lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii Agroturistice” aparţinând S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL din 
localitatea Cacica, comuna Cacica, județul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 
recomandare la proiectele de hotărâre mai susmenţionate, până la data de 30.08.2022, la sediul Primăriei comunei 
Cacica, judeţul Suceava, la secretarul general al comunei Cacica, prin fax la numărul 0230237085 sau prin e-mail la 
adresa: contact@comuna-cacica.ro.  

 
 

            Primar,                                        Secretar general al comunei Cacica, 

      Petru Todosi                                         Georgeta-Graţiela Volanschi 
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