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PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere 

aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava” 
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de domnul primar Todosi Petru, primarul comunei Cacica, înregistrat cu nr. 2529 din 22.03.2022; 
- Raportul compartimentului achiziţii publice, informare turistică şi RECL din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 
2533 din 22.03.2022; 
- 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. 2581 din 22.03.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 5 şi art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, aprobată prin Legea 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Ghidului solicitantului pentru Sub-măsura 7.6 – „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” al Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale  prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) ; 
- Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 37 din 25 iunie 2015 privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, 
dotare și extindere așezământ cultural în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava”, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 17 din 21 martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural în satul Pârteștii de Sus, comuna 
Cacica, județul Suceava; 
- procedurile A.F.I.R. și prevederile Contractului de finanțare C 0760CN00011713500296/ 28.09.2017, 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. c), alin. (4) lit. b), alin. (7) lit. d), 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 modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi 

extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 
 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului, respectiv 2.298.748,00 lei, inclusiv TVA, din care: C+M = 1.746.808,00 lei, inclusiv 
TVA, conform Devizului general prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei Cacica, judeţul Suceava. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, 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 pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
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