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ROMÂNIA 
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COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării unui autoturism în sistem leasing, necesar pentru buna desfăşurarea a activităţilor 

Primăriei comunei Cacica, judeţul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de domnul primar Petru Todosi, înregistrat cu nr. 3123 din 11.04.2022;  
- Raportul Compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, 
înregistrat cu nr. 3664 din 4.05.2022; 
- 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. 3733 din 9.05.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a 
drepturilor cetățenilor, înregistrat cu nr. 3736 din 9.05.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 5 alin. (1), alin. (11) şi alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 46 alin. (2) lit. b), art. 54, art. 62, art. 67 şi Anexa nr. 2 - Capitorul II din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129, alin. (4) lit. a), 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 achiziţionarea unui autoturism în sistem leasing, necesar pentru buna desfăşurare a activităţii Primăriei comunei 
Cacica, judeţul Suceava, cu încadrarea în prevederile bugetare. 

Art. 2. Se aprobă plata unui avans în cuntum de 25% din valoarea totală a autoturismului, din bugetul local al  comunei Cacica, pe 
anul 2022, Cap. 51.02.01.03 – Autorităţi executive, Titlul 71 – Alte active corporale. 

Art. 3. Valoarea achiziţiei autoturimului se asigură din bugetul local al comunei Cacica. 
Art. 4. Se împuterniceşte domnul Todosi Petru, primarul comunei Cacica, să semneze contractul de leasing financiar, care se va 

derula pe o perioadă de cel mult 3 ani. 
 Art. 5. Primarul comunei şi  Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Secretarul general al comunei Cacica va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Cacica şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate 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. 

 
 

                              Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                             Constantin BOLOCA                            Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                            Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
 
Cacica, 26 mai 2022 
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                                                                                        Consilier,  
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