
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE DISPOZIŢII ALE 

 PRIMARULUI COMUNEI CACICA 

Nr. 
proiect de 
dispoziţie 

Data emiterii: 
Anul 2023 

Conținutul pe scurt al proiectului de dispoziție 

Luna Ziua 

31 ianuarie 3 privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei comunei Cacica 

33 ianuarie 3 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe 
anul 2022, din excedentul bugetului local şi a deficitului secțiunii de funcţionare a 
bugetului activităţilor autofinanţate pe anul 2022, din excedentul bugetului activităţilor 
autofinanţate 

82 ianuarie 5 privind desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, judeţul Suceava 

107 ianuarie 6 privind modificarea Dispoziţiei nr. 79 din 28 iunie 2022 privind desemnarea 
funcţionarilor publici responsabili cu implemntarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 
2021-2025 la nivelul UAT Cacica, judeţul Suceava 

174 ianuarie 10 privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul Comunei Cacica 

199 ianuarie 11 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 
investiţii„Extindere reţea de iluminat public stradal, în zona „Vale”, sat Pârteştii de 
Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava” 

294 ianuarie 12 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază acordat asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 

298 ianuarie 12 privind stabilirea îndemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap şi a părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav care au optat pentru primirea unei 
îndemnizaţii lunare 

330 ianuarie 13 privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară în data de 19 
ianuarie 2023  

439 ianuarie 16 privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul Comunei Cacica 

531 ianuarie 18 privind stabilirea programului de lucru la nivelul Primăriei comunei Cacica, în vederea 
recuperării zilei de 23 ianuarie 2023, stabilită de Guvernul României, prin hotărâre, ca 
zi liberă pentru personalul din sectorul bugetar 

560 ianuarie 19 privind modificarea cuantumului alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Creţa 
Raluca Domnica 

569 ianuarie 19 privind acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Stigleţ-Boloca 
Andreea-Iuliana 

584 ianuarie 13 privind numirea domnului Finiş Doru-Vasile în funcţia publică de execuţie în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, judeţul Suceava 

600 ianuarie 26 privind acordarea îndemnizaţiei lunare persoanei cu handicap Andronic Dormidont 

643 ianuarie 25 privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2023 

721 ianuarie 26 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază acordat domnului Solcan 
Constantin, funcţie contractuală de execuţie în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cacica 

733 ianuarie 27 privind angajarea doamnei Sahlean Roxana în funcţia de asistent personal în cadrul 
Primăriei comunei Cacica 

736 ianuarie 27 privind încetarea plăţii îndemnizaţiei pentru domnul Sahlean Gheorghe 

739 ianuarie 27 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru 
energie 

833 ianuarie 31 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat doamnei Percatiuc 



Daniela Mihaela, personal contractual de execuţie în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cacica 

843 ianuarie 31 privind acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Sava Ancuţa Elena 

1036 februarie  6 privind modificarea cuantumului alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei 
Condratovici Nadia 

1038 februarie  6 privind modificarea cuantumului alocaţiei de susţinere pentru familia domnului 
Sahlean Viorel 

1236 februarie 13 privind desemnarea persoanei privind obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului 
agricol în format electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către 
Registrul Agricol Naţional(RAN) 

1239 februarie 13 privind încetarea Contractului individual de muncă al doamnei Horeiciuc Angelica-
Veronica, asistent personal în cadrul Primăriei comunei Cacica 

1241 februarie 13 privind încetarea Contractului individual de muncă al domnului Ivaniuc Dumitru, 
asistent personal în cadrul Primăriei comunei Cacica 

1270 februarie 14 privind încetarea suspendării Contractului individual de muncă şi reluarea activităţii de 
către doamna Zelionca Mihaela-Simona, personal contractual în cadrul Primăriei 
comunei Cacica 

1272 februarie 14 privind încetarea Contractului individual de muncă al doamnei Zelionca Mihaela-
Simona, asistent personal în cadrul Primăriei comunei Cacica 

1320 februarie 15 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Cacica în şedinţă extraordinară în 
data de 17 februarie 2023 

1373 februarie 16 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Sticleţ Alexandra 

1495 februarie 21 privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţă ordinară din luna februarie 
2023 

1589 februarie 23 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 
investiţii„ Modernizare drum comunal DC 21 (Km 0+000 – 5+530,0) în localitatea 
Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava” 

1606 februarie 23 privind modificarea cuantumului îndemnizaţiei lunare acordată domnului Todosi Petru, 
primarul comunei Cacica, judeţul Suceava 

1608  februarie 23 privind modificarea cuantumului îndemnizaţiei lunare acordată domnului Sava 
Neculaie, viceprimarul comunei Cacica, judeţul Suceava 

1684 februarie  27 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei doamnei Andronic Anamaria 

1701 februarie 27 privind acordarea îndemnizaţiei lunare persoanei cu handicap Puţanu Maria 

2034 martie  8 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Cacica în şedinţă extraordinară în 
data de 10 martie 2023 

2278 martie 13 privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia domnului Jila Alexandru-Nicuşor 

2350 martie 17 privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţă ordinară din luna martie 2023 

2396 martie 15 privind constituirea comisiei pentru recepția de bunuri, lucrări și servicii achiziționate 
de Primăria Comunei Cacica, județul Suceava 

2442 martie 15 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Jila Iuliana 

2576 martie 20 privind încetarea plăţii îndemnizaţiei pentru doamna Ungureanu Domnica 

2582 martie 20 privind angajarea doamnei Cîmpan Rodica în funcţia de asistent personal în cadrul 
Primăriei comunei Cacica 

2630 martie 21 pentru modificarea Dispoziţiei Primarului comunei Cacica nr. 19 din 27 ianuarie 2023 
privind angajarea doamnei Sahlean Roxana în funcţia de asistent personal în cadrul 
Primăriei comunei Cacica 

2680 martie 22 privind acordarea îndemnizaţiei lunare persoanei cu handicap Andronic Silvia 

2685 martie 22 privind modificarea cuantumului îndemnizaţiei lunare acordată domnului Todosi Petru, 
primarul comunei Cacica, judeţul Suceava 



2687 martie 22 privind modificarea cuantumului îndemnizaţiei lunare acordată domnului Sava 
Neculaie, viceprimarul comunei Cacica, judeţul Suceava 

2792 martie 27 privind acordarea dreptului la ajutor social domnului Adomniţei Ilie-Doru 

2808 martie 27 privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Paşcan Gabriela 

2850 martie 28 privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Pascal Andreia 
Veronica 

2886 martie 28 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Diaciuc Floarea 

2893 martie 28 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Rusu Veronica 

2908 martie 29 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului 

2957 martie 30 privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia domnului Doroftei Gheorghe 
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