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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind participarea Comunei Cacica, județul Suceava, ca membru fondator, în vederea înființării Asociației de Management al 

Destinaţiei Turistice Suceviţa-Putna 
 

Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de domnul primar, înregistrat cu nr. 8448 din 17.10.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 89 și 90 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România; 
  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. b), lit. d) și lit. e), alin. (4) lit. f), alin.(7) lit. s), alin.(9) lit. c), alin.(14), art. 139 alin. 
(3) lit. f) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă asocierea Comunei Cacica, județul Suceava, în vederea înființării Asociației de Management al Destinaţiei 
Turistice Suceviţa-Putna. 

 (2) Se aprobă participarea Comunei Cacica, ca membru fondator, la înființarea „Asociației de Management al Destinaţiei Turistice 
Suceviţa-Putna”. 

 (3) Asociația se constituie în scopul dezvoltării destinaţiei turistice Suceviţa-Putna. 
Art. 2. Se aprobă Statutul „Asociației de Management al Destinaţiei Turistice Suceviţa-Putna”, prevăzut în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se stabilește sediul „Asociației de Management al Destinaţiei Turistice Suceviţa-Putna”, în comuna Horodnicul de Sus, nr. 

1057,  judeţul Suceava. 
Art. 4. Se aprobă participarea Comunei Cacica la patrimoniul inițial al Asociației de Management al Destinaţiei Turistice Suceviţa-

Putna, cu o contribuție în numerar în valoare de 9500 lei și a sumei de 1.000 lei, reprezentând contribuția anuală pentru susținerea acțivității 
asociației. 

Art. 5. Se împuterniceşte domnul Petru Todosi, primar al comunei Cacica, să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociației de 
Management al Destinaţiei Turistice Suceviţa-Putna şi pentru a reprezenta Comuna Cacica în Adunarea Generală al „Asociației de 
Management al Destinaţiei Turistice Suceviţa-Putna”. 

Art. 6. Primarul comunei şi compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cacica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, persoanelor 
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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