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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 59 din 27 septembrie 2022 privind acordarea cu titlu 
gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în suprafață 

de 60 ml., în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii Agroturistice” 
aparţinând S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL din localitatea Cacica, comuna Cacica, județul Suceava” 

 
Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de domnul primar, înregistrat cu nr. 8440 din 17.10.2022; 
- Raportul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, înregistrat cu nr. 8729 din 
25.10.2022; 
- 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. 
9288 din 15.11.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 9301 din 15.11.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 12 și art. 14 din Legea energie electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 59 din 27 septembrie 2022 privind acordarea cu titlu 

gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în suprafață de 60 
ml., în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii Agroturistice” aparţinând S.C. 
AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL din localitatea Cacica, comuna Cacica, județul 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, compartimentelor interesate din cadrul 
Primăriei 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, 
                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                           Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                 
Cacica, 29 noiembrie 2022 
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