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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cacica, județul Suceava, nr. 31 din data de 13 mai 2022, privind aprobarea 

participării Comunei Cacica în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, I.1.4. Mobilitatea urbană 
verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, pentru derularea obiectivului de investiții 

”Construire piste de biciclete în Stațiunea turistică de interes local Cacica, județul Suceava” 
 

      Consiliul local al comunei Cacica, județul Suceava; 
     Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, prezentat de domnul Petru Todosi, primarul comunei Cacica, județul Suceava, înregistrată sub nr. 6928 din 07.09.2022; 
- Raportul compartimentului achiziții publice, informare turistică și RECL din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 6931 din 
07.09.2022; 
- 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. 6953 din 08.09.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, I.1.4. Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste 
pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan; 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c) și lit. f), art. 139 alin. (3) lit. d) și lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
           Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cacica, județul Suceava, nr. 31 din data de 13 mai 2022, privind 
aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, I.1.4. Mobilitatea 
urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, pentru derularea obiectivului de 
investiții ”Construire piste de biciclete în Stațiunea turistică de interes local Cacica, județul Suceava”, după cum urmează: 
 După art. 2 se introduce art. 2¹ cu următorul cuprins: 
 “Art. 2¹ (1) Comuna Cacica se obligă să asigure spații adecvate pentru amplasarea unui număr de două stații de încărcare pentru autovehicule 
electrice, precum și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a acestora. Contravaloarea celor două stații de încărcare pentru vehicule electrice va fi 
suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de proiecte, stațiile fiind achiziționate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației.” 

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cacica, județul Suceava, nr. 31 din data de 13 mai 2022, privind aprobarea 
participării Comunei Cacica în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, I.1.4. Mobilitatea urbană verde – 
asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, pentru derularea obiectivului de investiții ”Construire piste de 
biciclete în Stațiunea turistică de interes local Cacica, județul Suceava” rămân neschimbate. 
            Art. 3. Primarul comunei, prin personalul din cadrul aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Cacica, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei 
Cacica, Instituţiei Prefectului - Județul Suceava, compartimentelor din cadrul Primăriei comunei Cacica şi instituţiilor interesate şi se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul primăriei şi în Monitorul Oficial Local 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, 9 septembrie 2022                                                                                            
Nr. 55                                                                                                        
                                                                                                                 Vizat CFP: 
                                                                                                                  Consilier, 
                                                                                                          Floricica-Lucia Sahlean 
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