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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 

PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară 

din luna septembrie, anul 2022 
 
 Petru Todosi, primarul comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul doamnei Georgeta-Grațiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, înregistrat cu nr. 7396 din 21.09.2022; 

 În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) şi art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
DISPUN: 

 
 Art. 1 - Se convoacă Consiliul Local Cacica, în şedinţa ordinară din luna septembrie, anul 2022, în ziua de 27.09.2022, ora 830, care se va desfăşura la sediul 
Primăriei comunei Cacica, cu participarea fizică a consilierilor, conform proiectului ordinii de zi anexat la prezenta dispoziţie.  
 

Art. 2. - Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local Cacica în format letric. 
 

           Art. 3. - Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Cacica. 
 
           Art. 4. - Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
           Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de secretarul general al comunei Cacica, va fi comunicată Instituţiei Prefectu lui – Judeţul Suceava şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Cacica şi pe pagina de internet a comunei Cacica www.comuna-cacica.ro.   
 
                                                    Primar,    

                               Petru TODOSI                  
                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                           Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                              Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
 
Cacica, 21 septembrie 2022 
Nr. 117 

Anexă la Dispoziţia nr.117/21.09.2022  
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Cacica, din data de 

27 septembrie 2022, ora 830 

 
1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Cacica, convocată de îndată, din data de 9 septembrie 2022. 
2. 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 
3. 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 
4. 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 
5. 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  
6. Proiect de hotărâre nr. 6199 din 12.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie – 2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Proiect de hotărâre nr. 7228 din 15.09.2022 privind aprobarea ajustării tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor municipale 
– fracţie umedă, prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL şi încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 864/119 din 1.02.2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
8. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 13594/10/6 din 24.08.2022. 
9. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 13917/10/6 din 24.08.2022. 
10. Diverse. 
 

http://www.comuna-cacica.ro/
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Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Cacica cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri: 

Nr. 
crt.  

Proiectul de hotărâre Comisia de specialitate 

1.  privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul 
Suceava” 

Nr. 1  

2. 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 

Nr. 1 

3.  privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA, judeţul Suceava Nr. 3 
 

4.  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” 

Nr. 1 
 

5.  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie – 2022 Nr. 3 
 

6.  privind aprobarea ajustării tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor municipale – 
fracţie umedă, prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL şi încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 
864/119 din 1.02.2022 

Nr. 1 
 

 
Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Cacica: 

a) Comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism. 
b) Comisia de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii. 
c) Comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor. 
 
 

Primar, 

Petru Todosi 

 

 

 

 
 
 
 


