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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile  

aprilie, mai şi iunie – 2022  
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 1077 din 9.02.2022; 
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comune Cacica, înregistrat cu nr. 1112 din 10.02.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 1399 din 21.02.2022; 
 În conformitate cu:  

- prevederile art. 123 alin. (1) şi alin. (4)  şi art. 140 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 9 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Cacica, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 81 din 24 noiembrie 2021; 

În temeiul art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. i) 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 alege în funcția de președinte de ședință, domnul consilier BOLOCA CONSTANTIN, care va 

conduce lucrările şedințelor Consiliului Local Cacica și va semna hotărârile adoptate de către acesta, în următoarele 
3 luni consecutive, respectiv lunile: aprilie, mai şi iunie – 2022. 

Art. 2. Secretarul general al comunei Cacica va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Cacica, 
precum și consilierului în cauză,  pentru informare şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, în vederea exercitării 
controlului de legalitate. 
 
 
                               Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                 Elena BOLOCA                                       Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                                Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                   Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
 
Cacica, 3 martie 2022  
Nr. 19         

 
 


