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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 
Nr. 8499 din 17.10.2022 
 
 

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. 8441 din 17.10.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 59 din 27 septembrie 2022 privind 
acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în suprafață de 60 ml., 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 
 

2. Proiect de hotărâre nr. 8443 din 17.10.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului  burselor școlare aferente anului școlar 2022-
2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul  comunei Cacica, județul Suceava. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
 
3. Proiect de hotărâre nr. 8445 din 17.10.2022 privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale în 
perioada Sărbătorilor de iarnă. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
 

4. Proiect de hotărâre nr. 8449 din 17.10.2022 privind participarea Comunei Cacica, județul Suceava, ca membru fondator, în vederea 
înființării Asociației de Management al Destinaţiei Turistice Suceviţa-Putna.                        Iniţiator –primar,  Petru Todosi 

 

5. Proiect de hotărâre nr. 8452 din 17.10.2022 privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Cacica și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri de pe raza unității administrativ-teritoriale Cacica, județul 
Suceava.  

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
 

6. Proiect de hotărâre nr. 8456 din 17.10.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală 
aferentă  Drumului Naţional DN2E - partea dreaptă, în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
7. Proiect de hotărâre nr. 8458 din 17.10.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Instalare camere de supraveghere în 
comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
 

8. Proiect de hotărâre nr. 8497 din 17.10.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Branşament la reţeaua publică de apă şi 
racordare la reţeaua publică de canalizare pentru Dispensar uman Cacica şi Complex Cultural Turistic „Casa Naţionalităţilor Cacica” din satul 
Cacica, comuna Cacica, judeţul 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 31.10.2022, 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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