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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  15.12.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna decembrie – anul 2022 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează 

consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 164 din 9.12.2022, a fost convocat consiliul local 
pentru a se desfăşura şedinţa ordinară, în data de 15 decembrie 2022, constatând totodată şi 
prezenţa a 12 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi, lipsă fiind motivat dl consilier Iuga Ştefan, 
care este bolnav. La şedinţă participă şi cei doi delegaţi săteşti convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările. 
Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna consilier – contabil Sahlean 

Floricica-Lucia. 
Dl consilier Finiş Ioan, președintele de ședință, constatând prezenţa celor 12 consilieri locali 

şi a delegaţilor săteşti, declară şedinţa deschisă şi dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea 
de zi, de altfel, iniţiatorul tuturor proiectelor. 

Dl primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează: 
1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa ordinară a Consiliului Local Cacica din data de 
29 noiembrie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 8898 din 31.10.2022 privind  aprobarea contului de execuţie bugetară din 
luna decembrie 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 9824 din 8.12.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica 
pe anul 2022.  

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4.Proiect de hotărâre nr. 9073 din 4.11.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 
pentru luna octombrie - 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 8927 din 31.10.2022 privind aprobarea alipirii imobilului teren cu nr. 
cadastral 33031 şi a imobilului teren cu nr. cadastral 33099, înscrise în Cartea Funciară a UAT 
Cacica,  aflate în domeniul privat al comunei Cacica.  

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
6. Proiect de hotărâre nr. 9500 din 23.11.2022 privind stabilirea rețelei școlare a unităților de 
învățământ de pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2023-2024. 
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   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Proiect de hotărâre nr. 8925 din 31.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 
ianuarie, februarie şi martie – 2023. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
8. Diverse. 

Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt propuneri sau discuţii cu privire la ordinea de zi. 
Dna secretar general informează consiliul local despre prevederilor art. 228 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Dl preşedinte de şedinţă, constată că nu există situaţii de incompatibilitate sau conflict de 
interese ale consilierilor locali şi nici solicitări sau obiecţiuni cu privire la ordinea de zi şi supune spre 
aprobare ordinea de zi în forma prezentată de dl primar. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2022, a fost 

pus la dispoziţia consilierilor locali, pentru a fi studiat înainte de începerea şedinţei, preşedintele de 
şedinţă, constatând că nu sunt obiecţiuni cu privire la acesta, îl supune spre aprobare consiliului 
local, aprobându-se în unanimitate de voturi. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
2. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

contului de execuţie bugetară din luna decembrie 2022. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia, 

Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului 

de execuţie bugetară din luna decembrie 2022, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl 
preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
3. Se dezbate  Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe 

anul 2022. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia, 

Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului 

local al comunei Cacica pe anul 2022, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte 
de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
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4. Următorul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă, 
este Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna 
octombrie - 2022. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor 

didactice pentru luna octombrie - 2022, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte 
de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
5. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea alipirii imobilului teren cu nr. cadastral 33031 şi a imobilului teren cu nr. cadastral 33099, 
înscrise în Cartea Funciară a UAT Cacica,  aflate în domeniul privat al comunei Cacica. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă doreşte cineva să se înscrie la cuvânt. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren cu nr. 

cadastral 33031 şi a imobilului teren cu nr. cadastral 33099, înscrise în Cartea Funciară a UAT 
Cacica,  aflate în domeniul privat al comunei Cacica, se aprobă, după ce dl preşedinte de şedinţă 
îl supune la vot. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
6. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind stabilirea 

rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, pentru anul 
școlar 2023-2024. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind stabilirea rețelei 

școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, pentru anul 
școlar 2023-2024, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la 
vot. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
6. Ultimul proiect de hotărâre este alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, 

februarie şi martie - 2023. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă solicită să se facă propuneri pentru următorul preşedinte de şedinţă. 
Dna consilier Boloca Elena propune ca preşedinte de şedinţă pe dl consilier Ciornei Dumitru. 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri. 
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Nemaifiind, se supune spre aprobare consiliului local ca dl consilier Ciornei Dumitru să fie 
preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni consecutive, respectiv lunile: ianuarie, februarie şi 
martie - 2023. 

Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
8. Dl președinte de ședință, dă cuvântul consilierilor locali să vină cu propuneri, discuții sau 

dezbateri, în cadrul punctului „Diverse” de pe ordinea de zi. 
Ia cuvântul dl primar care informează consiliul local că, în luna decembrie 2022, pe data de 

26, când va fi şi Festivalul „Cetina de brad”, este aşteptată să sosească în comuna noastră o 
delegaţie din Ucraina, formată din 20 de adulţi şi 16 copii, din zona Cernăuţi, propunând să se 
strângă nişte fonduri. 

Dna consilier Boloca Elena spune că dumneaei va oferi o masă caldă la SC Mărţişorul SRL. 
Dl viceprimar informează consiliul local că, pe data de 27 decembrie, va avea loc „Balul 

gospodarilor”. 
Dl președinte de ședință întreabă dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. 
Nemaifiind și alte probleme de dezbătut se închid lucrările şedinţei. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces–verbal. 
 
 

         Preşedinte de şedinţă,                                Secretar general al comunei Cacica 


