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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022 

 
 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de domnul primar Petru Todosi, înregistrat cu nr. 6277 din 17.08.2022;  
- Extrasul de cont din data de 17.08.2022 potrivit căruia, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a virat în contul comunei 
Cacica sumele necesare pentru proiectul “Înființarea rețelei publice de apă uzată şi înfiinţarea rețelei publice de apă potabilă, 
comuna Cacica, județul Suceava”;  
 În conformitate cu: 
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 
- prevederile art. 5, art. 8, art. 14 alin. (2) şi alin. (5), art. 19 alin. (1) şi alin. (2), art. 20, art. 25 şi art. 48 alin. (2) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) 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 aprobă modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Cacica, pe anul 2022, cu suma de 
2.873.900 lei, conform Anexelor 1-2, 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. Secretarul general al comunei Cacica va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Cacica şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei comunei Cacica şi pe pagina de internet a comunei Cacica www.comuna-cacica.ro. 
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