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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022 
 
      Consiliul local al comunei Cacica, județul Suceava; 
      Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, prezentat de primarul comunei Cacica, înregistrat cu nr. 9823 din 8.12.2022; 
- Adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava nr. SVG_STZ/2175/7.12.2022; 
- Adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava nr. SVG_STZ/2185/8.12.2022; 
- Raportul compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 9827 din 8.12.2022; 
- 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. 
9903 din 12.12.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 5, art. 14 alin. (2) şi alin. (8), art. 19 alin. (1) şi alin. (2), art. 20 alin. (1), art. 25, art. 48 şi art. 49 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) şi alin. (3) 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 modificarea bugetului local al comunei Cacica, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 2. Primarul comunei şi Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Cacica, 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 
în Monitorul Oficial Local pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                                    Consilier, 
                                                                                       Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                             
Cacica, 15 decembrie 2022                                         
Nr. 81                                                                                                           Vizat CFP: 
                                                                                                                        Consilier, 
   

http://www.comuna-cacica.ro/
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