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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru organizarea unor activităţi culturale 

 
 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, prezentat de domnul primar Petru Todosi, înregistrat cu nr. 5279 din 11.07.2022; 
- Adresa transmisă de Primăria Districtului Rybnik - Polonia din data de 27.06.2022; 
- Calendarul acţiunilor din cadrul Programului „Luna Diasporei” – Ediţia a VI-a, 2022; 
- Adresa nr. 8 din 20.02.2022 a Asociaţiei Culturale a Coregrafilor, Scenografilor, Artiştilor liberi Profesionişti şi Amatori – Constanţa – 
Agenţia de Impresariat Artistic „A.C.C.S.A.L.P.A. – „Constanţa”; 
- Adresa nr. 4535 din 4.07.2022 a Consiliului Judeţean Suceava - Centrul Cultural „Bucovina”; 
- Adresa nr. 4581 din 5.07.2022 a Consiliului Judeţean Suceava - Centrul Cultural „Bucovina”; 
- Acordul de parteneriat nr. 4807 din 13.07.2022 încheiat între Centrul Cultural „Bucovina” şi Primăria comunei Cacica; 
- Raportul Compartimentului pentru cultură, înregistrat cu nr. 5330 din 12.07.2022; 
- Avizul Comisiei 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, înregistrat cu nr. 5348 din 13.07.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, 
protecţie copii, înregistrat cu nr. 5344 din 13.07.2022; 
 În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a) şi alin. (7) lit. d) şi lit. e), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă alocarea unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica, Cap. 670250, art. 20.30.30 – „Alte cheltuieli prevăzute 
prin dispoziţii legale”, în sumă de 80.000 lei, pentru cheltuielile ocazionate de următoarele evenimente culturale: 
- Participarea Ansamblului artistic „Pădureţul” Cacica la Festivalul concurs – „Comori de suflet românesc” – Ediţia a XVIII- a 2022, în data de 
24 iulie 2022; 
- Organizarea evenimentului cu acţiunile „Nunta în bucovina” şi „Joaca pe toloacă” de către Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural 
„Bucovina”, în data de 31 iulie 2022. 
- Deplasarea Ansamblului artistic „Pădureţul” Cacica la Retrospectiva Folclorică pe Litoralul Românesc, în perioada 7-13 august 2022;  
- Sosirea delegației din Regiunea Rybnik-Polonia, în perioada 13-15 august 2022; 
- Organizarea acţiunilor din cadrul Programului „Luna Diasporei” – Ediţia a VI-a, 2022 , în data de 15 august 2022; 
- Inaugurarea Căminului cultural Pârteştii de Sis, comuna Cacica, judeţul Suceava. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: 
- Primarului comunei Cacica; 
- Instituţiei Prefectului - Județul Suceava;  
- Compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica şi se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
 
                             Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                Ioan ANDRONIC                                Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                            Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                               Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
 
Cacica, 25 iulie 2022 
Nr. 43                                                                              
                                                                                       Vizat CFP: 
                                                                                        Consilier,  
                                                                               Floricica-Lucia Sahlean 


