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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 
Nr. 9942 din 14.12.2021 
 

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. 9937 din 14.12.2021 privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local al comunei 
Cacica, judeţul Suceava. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
 

2. Proiect de hotărâre nr. 9936 din 14.12.2021 privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2022. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 

 
3. Proiect de hotărâre nr. 9939 din 14.12.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni şi/sau de lucrări de interes local, 
pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
 

4. Proiect de hotărâre nr. 9934 din 14.12.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din  
comuna Cacica. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
 

5. Proiect de hotărâre nr. 9928 din 14.12.2021 privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei 
Cacica, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2022-2023. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
 

6. Proiect de hotărâre nr. 9930 din 14.12.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei, statului 
de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 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 31.12.2021, 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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