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ROMÂNIA 
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COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării proiectului „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica, județul Suceava” 

 
 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de primarul comunei Cacica, înregistrat cu nr. 1291 din 15.02.2023; 
- Raportul compartimentului achiziţii publice, informare turistică şi RECL, înregistrat cu nr. 1325 din 15.02.2023; 
- 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. 1363 din 16.02.2023; 
 În conformitate cu: 
- Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din Fondurile Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 Componenta 1: 
Managementul apei, Investiţia 1- Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de 
conformare cu directivele europene;  
- prevederile art. 5 şi art. 44 alin. (1) 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 implementarea proiectului „EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ CACICA, JUDEŢUL SUCEAVA”, 

denumit în continuare Proiect. 

Art. 2. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului „EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ 

CACICA, JUDEŢUL SUCEAVA”, ce va fi depus spre finanțare în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1.1, COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, 

INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele 

europene din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - PNRR. 

Art. 3. - Lucrările aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă - PNRR, potrivit legii. 

Art. 4. - Comuna Cacica se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţa a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia dl. ............., în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 6. – Comuna Cacica, în calitate de solicitant al finanţării nerambursabile, se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului, respectiv finanţarea cheltuielilor 

neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări, ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ CACICA, JUDEŢUL SUCEAVA". 

Art. 7. - Numărul de locuitori deserviţi de proiect este de 1002. 

Art. 8. - Se nominalizează domnul .......... reprezentant legal și primar al Comunei Cacica pentru relația cu Ministerul Mediului, Apelor şi al Pădurilor - MMAP, în 

derularea proiectului „EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ CACICA, JUDEŢUL SUCEAVA". 

Art. 9 – Se aprobă caracteristicile tehnice ale Proiectului conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Cacica, judeţul Suceava, domnul Todosi Petru. 

Art. 11. 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. 

 
 

                     Preşedinte de şedinţă, 
                             Consilier,  
                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                        Secretar general al comunei Cacica, 

                                                                                                   
 
Cacica, 17 februarie 2023                                                         
Nr.  7                                               
                                                                            Vizat CFP: 
                                                                              Consilier,  
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