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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţă extraordinară  

în data de  27 decembrie 2022 
 
 Petru Todosi, primarul comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

- Referatul doamnei secretar general al comunei Cacica, înregistrat cu nr. 10224 din 23.12.2022; 
 În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b) 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 extraordinară din luna decembrie, anul 2022, în ziua de 27.12.2022, ora 
1500, 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 Prefectului – 
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,    

                                
                                                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                           Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                               
Cacica, 23 decembrie 2022 
Nr. 174 

Anexă la Dispoziţia nr. 174/23.12.2022  
 
 
 

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

27 decembrie 2022, ora 1500 

 
1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa ordinară a Consiliului Local Cacica din data de 15 decembrie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 9126 din 8.11.2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 27 din 14 aprilie 2022 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2023. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 10121 din 19.12.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie - 2022. 

http://www.comuna-cacica.ro/
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   Iniţiator –primar,  Petru Todosi    
4. Diverse. 
 

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.  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 27 din 14 aprilie 2022 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2023 

Nr. 1  

2. privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie - 2022 Nr. 1 

Nr. 2 

 
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, 

 
 
 
 
 
 


