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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Achiziţie de utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi spaţiilor verzi 

în Staţiunea turistică Cacica, comuna Cacica, judeţul Suceava” 
 

Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 1079 din 7.02.2023; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. h) şi art. 5 pct. 2, lit. a), lit. c), pct.3 lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 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. m), 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; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea obiectivului de investiții „Achiziţie de utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi spaţiilor verzi în 

Staţiunea turistică Cacica, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 
 Art. 2. Se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții prevăzut la art.1. 

Art. 3. Primarul comunei, prin personalul din cadrul aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri .  
 Art. 4. 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. 
 

                                  Inițiator: 
                         Primar,                                        
                               Petru Todosi                                                        Avizat: 
                                                                        Secretar general al comunei Cacica,      
                                                                                          Georgeta-Graţiela Volanschi 
Cacica, 7 februarie 2023 
Nr. 1080 
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