
                          ROMANIA – JUDEŢUL SUCEAVA 
                          PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 
                           Loc. Cacica, Sat Pîrteşti de Sus, Nr. 234                       C.U.I.:  4441174  
                  Telefon: 0230 237002                       E-mail: primăriacacica@yahoo.com                                     
                           Fax :      0230 237085  
                                                                    Pagina 1 din 1  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea destinaţiei sumei de 100.000 lei din excedentul anului 2021, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 

27 ianuarie 2022 şi modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022 
 
      Consiliul local al comunei Cacica, județul Suceava; 
      Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, prezentat de domnul Petru Todosi, primarul comunei Cacica, județul Suceava, înregistrată sub nr. 3746 din 
9.05.2022; 
- Adresa nr. 370 din 2.05.2022 a S.C. TOP SCAV SRL; 
- Raportul compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 3751  din 
9.05.2022; 
- 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. 3766 din 9.05.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 5, art. 13, art. 19 alin. (1) şi alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 58 şi celelalte din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 
- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar 
al anului 2021, cu modificările ulterioare;  

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. (1) Se aprobă modificarea destinaţiei excedentului anului 2021, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 27 ianuarie 
2022, în valoare de 100.000 lei. 

(2). Suma de 100.000 lei din excedentul anului 2021 va fi alocată la obiectivul de investiţie „Înfiinţare reţea publică de apă uzată şi 
înfiinţare reţea publică de apă potabilă în comuna Cacica, judeţul Suceava”.   

(3). Se modifică bugetul local al comunei Cacica cu suma de 100.000 lei, de la cap. 670207. Cămine culturale - titlul 580402 
„Finanţare externă nerambursabilă”, la cap.70020501 „Alimentare cu apă”, titlul 580402 „Finanţare externă nerambursabilă”, 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, 
                            Constantin BOLOCA                        Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     Secretar general al comunei Cacica, 
Cacica, 11 mai 2022                                                      Georgeta-Graţiela VOLANSCHI                                           
Nr. 30                                                                                                                         Vizat CFP: 
                                                                                                                                    Consilier, 
                                                                                                                          Floricica-Lucia Sahlean 
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