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CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  25.07.2022 în şedinţa ordinară, a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna iulie – anul 2022 
 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 88 din 

19.07.2022, a fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară din luna iulie 2022, constatând totodată şi prezenţa a 11 consilieri locali, 
din totalul de 13 convocaţi, lipsă fiind motivat dl consilier Creţu Constantin şi dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton, plecaţi în concediu de odihnă în 
afara localităţii, ambii fiind convocaţi telefonic. 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 Andronic Ioan, președintele de ședință nou ales, constatând prezenţa celor 11 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 30 iunie 2022. 
2. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Cacica, pe semestrul I -  anul 
2022. 
3. Proiect de hotărâre nr. 4510 din 9.06.2022 privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 iunie 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 4515 din 9.06.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 5278 din 11.07.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie - 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
6. Proiect de hotărâre nr. 5280 din 11.07.2022 privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Proiect de hotărâre nr. 4517 din 9.06.2022 privind modificarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru tronsonului II şi  tronsonului III din 
obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 21 (Km 0+000 – 5+530,0) în localitatea Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
8. Proiect de hotărâre nr. 5271 din 11.07.2022 privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să 
semneze în numele și pe seama UAT comuna Cacica, județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
9. Proiect de hotărâre nr. 4519 din 9.06.2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava, în domeniul public al 
comunei Cacica, judeţul Suceava. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
10. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 9993/10/6 din 14.07.2022. 
11. 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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
2. Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul doamnei referent – asistenţă socială Sahlean Viorica să prezinte Raportul privind activitatea asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Cacica, pentru semestrul I - anul 2022. 
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3. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 
iunie 2022. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia menţionează că, la data de 30 iunie 2022, nu avem plăţi restante însă, mai avem multe lucrări 

pentru care încă nu s-au făcut plăţi. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 iunie 2022, se aprobă în unanimitate 

de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
4. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
5. Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna 

iunie - 2022. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru 

luna iunie - 2022, de către dl preşedinte de şedinţă, aprobându-se în unanimitate de voturi. 
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
6. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se treacă la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind alocarea unor fonduri 

din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Având în vedere că nu sunt dezbateri, Proiectul de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor 

activităţi culturale, se aprobă în unanimitate de voturi, în urma supunerii la vot de către dl preşedinte de şedinţă. 
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
7. Următorul proiect supus dezbaterii consiliului local este Proiectul de hotărâre privind modificarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru tronsonului II şi  tronsonului III din obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 21 (Km 0+000 – 5+530,0) în localitatea Pârteștii 
de Sus, comuna Cacica, județul Suceava”. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Dl primar solicită consilierilor locali să informeze cetăţenii care vor să se racordeze să vină la primărie să încheie convenţie. 
Proiectul de hotărâre privind modificarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru tronsonului II şi  tronsonului III din 

obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 21 (Km 0+000 – 5+530,0) în localitatea Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava”, 
se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot, având în vedere că nu sunt dezbateri sau discuţii. 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
8. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene 

pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Cacica, județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a Actului 
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă dacă nu vor lua nişte hotărâri despre care să nu ştim, atât timp cât îl mandatăm pe preşedintele asociaţiei. 
Dl primar spune că nu are cum să se întâmple acest lucru, că nu pot lua decizii fără să fim informaţi. 
Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene 

pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Cacica, județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a 
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de 
şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
9. Ultimul proiect supus dezbaterii consiliului local este Proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al comunei Cacica, 

judeţul Suceava, în domeniul public al comunei Cacica, judeţul Suceava. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
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Proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava, în domeniul public al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot, având în vedere că nu sunt 
dezbateri sau discuţii. 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
10. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 9993/10/6 din 14.07.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârii nr. 31, adoptată în şedinţa 

extraordinară, convocată de îndată, din data de 13.05.2022. 
 
11. 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 consilier Chachula Francizc-Ioan care menţionează că, în luna septembrie se va organiza o acţiune la şcoala din satul Soloneţu 

Nou, fiind necesar şi sprijinul consiliului local, în sensul de a se aloca ceva fonduri. 
Dl primar solicită să se facă o adresă de către şcoală, în care să se specifice de ce fonduri au nevoie. 
Dl Chacula Francizc-Ioan ridică problema proiectului privind apa şi canalizarea în satul Soloneţu Nou, menţionând că, la drum nu o să se 

găsească o parcela de teren, ar trebui să se vorbească cu proprietarii de teren din zonă să dea fiecare câte 5 ari, astfel încât să se constituie parcela de care 
are nevoie consiliul local. 

Dl primar spune că avem nevoie de teren lângă drum, că dumnealui a vorbit cu toţi cetăţenii care au terenuri în zonă şi nu a găsit disponibilitate 
din partea lor. 

Ia cuvântul dna consilier Boloca Elena care solicită dlui primar să dea nişte informaţii despre evenimentul care va avea loc pe data de 31 iulie 
2022. 

Dl primar menţionează că acţiunea este organizată de Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul cultural Bucovina, fiind vorba despre prezentarea 
nunţii care s-a filmat anul trecut la noi în comună, invitând consilierii locali să participe la acest eveniment cultural. 

Ia cuvântul dl delegat sătesc Stroca Ioan care spune că, dl Vavrici tot insistă să se aprobe să i se pună nişte şine pentru a face pod, pentru a-şi 
crea intrarea în gospodăria proprie. 

Dl viceprimar menţionează că, peste apă, sunt foarte multe gospodării şi nu se poate face pod la toată lumea. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui consilier Ciornei Dumitru care spune că, a citit în presă că, au fost aprobate proiecte prin Programul 

Anghel Saligny, întrebând dacă este prevăzută şi comuna Cacica. 
Dl primar spune că nu avem o adresă în acest sens însă, a fost informat verbal de către reprezentanţii Consiliul Judeţean Suceava că au fost 

aprobate proiectele privind extinderea reţelei pentru apă şi canalizare şi proiectul privind gazul. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă până unde se va face extinderea. 
Dl primar spune că până la Andronic Anton. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă se face şi în satul Soloneţu Nou. 
Dl primar spune că, pentru Soloneţu Nou, trebuie alt proiect. 
Dna consilier Olaru Magdalena întreabă dacă va ajunge şi pe „Dealul Gârdanilor”, în satul Cacica. 
Dl primar spune că a exclus unele zone, „Dealul Gârdanilor”, „Pârâul Bordeiului”, drumul la cimitir, pentru că sunt drumuri modernizate, care vor 

trebui sparte pentru apă şi canalizare, ceea ce înseamnă costuri foarte mari la refacerea lor.  
La şedinţă participă dna Ucraineţ-Creţu Maria-Natalia, director al Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus care, împreună cu alte două cadre didactice şi 

trei elevi din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, prezintă Proiectul ERASMUS – Proiect de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şcolare, propunând 
să se continue această activitate, întrucât a avut un impact foarte bun asupra copiilor. 

Dl primar solicită să se facă o adresă din partea şcolii prin care să se solicite şi alocare unor fonduri, dacă se consideră a fi necesare. 
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, 
 
               Ioan Andronic                                           Georgeta-Graţiela Volanschi 

 

 

 

 

 
 


