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PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna 
Cacica, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 

Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de domnul Todosi Petru, primarul comunei Cacica, înregistrat cu nr. 6192 din 12.08.2022; 
- Adresa nr. 87021 din 26.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; 
 În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 
- prevederile art. 44 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; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), 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 documentația tehnico-economică - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul Suceava”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, 
întocmită de S.C. HIGH SIDE INSTAL S.R.L. Iaşi, înregistrată la Primăria comuna Cacica cu nr. 2991 din 5.04.2022. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și 
extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul Suceava”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei 
publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul Suceava”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Cacica a sumei de 1,167,550.16 lei, inclusiv TVA, reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Sal igny", pentru 
categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. - Primarul comunei Cacica, prin compartimentele de specialitate,  va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 
 Art. 7. - 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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                                  PRIMAR                                       
                                  Petru Todosi                                                  Avizat: 

                                                                            Secretar general al comunei Cacica, 
Cacica, 12 august 2022                                         Georgeta-Grațiela VOLANSCHI 
Nr. 6193 
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