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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale în perioada 

Sărbătorilor de iarnă 
 
 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, prezentat de domnul primar Petru Todosi, înregistrat cu nr. 8444 din 17.10.2022; 
- Adresa Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus nr. 2197 din 14.10.2022; 
- Raportul Compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe, înregistrat cu nr. 8726 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. 
9293 din 15.11.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 9298 din 15.11.2022; 
 În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a) şi alin. (8) lit. a), lit. d) şi lit. e), 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 alocarea unor fonduri din bugetul local, în sumă totală de 37.000 lei, în vederea organizării 
unor activități culturale în perioada Sărbătorilor de iarnă. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei, din suma totală prevăzută la art. 1, pentru organizarea 
Festivalului „Cetina de brad”  şi a „Bradului de Crăciun” în comuna Cacica. 
 Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei, din suma totală prevăzută la art. 1, pentru organizarea altor 
activități culturale cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. 

Art. 4. Primarul comunei și Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     
                               Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                               Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                     
Cacica, 29 noiembrie 2022 
Nr. 73 
                                                                                       Vizat CFP: 
                                                                                        Consilier,  
                                                                                 
 


