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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  27.09.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna septembrie – anul 2022 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 117 din 21.09.2022, a 

fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară în data de 27 septembrie 2022, constatând totodată şi prezenţa a 12 consilieri locali, din totalul de 13 
convocaţi, lipsă fiind nemotivat dl consilier Chachula Francizc-Ioan. 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. 
La şedinţă participă un număr de cinci cetăţeni ai comunei Cacica, respectiv: dl. Creţu Artemie, dl. Gorcea Lazăr, dl Ciornei Vasile, dl. Andronic Gheorghe şi dl. 

Solcan Zaharie, nemulţumiţi de faptul că nu se va extinde reţeaua de apă şi canalizare în zona vale din satul Pârteştii de Sus. 
Dl consilier Andronic 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 extraordinară a Consiliului Local Cacica, convocată de îndată, din data de 9 septembrie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 6191 din 12.08.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul 
Suceava”.  

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 6193 din 12.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 6195 din 12.08.2022 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA, judeţul Suceava. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 6197 din 12.08.2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în 
suprafață de 60 mp., în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii Agroturistice” aparţinând S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL din localitatea 
Cacica, comuna Cacica, județul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
6. Proiect de hotărâre nr. 6199 din 12.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie – 2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Proiect de hotărâre nr. 7228 din 15.09.2022 privind aprobarea ajustării tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor municipale 
– fracţie umedă, prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL şi încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 864/119 din 1.02.2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
8. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 13594/10/6 din 24.08.2022. 
9. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 13917/10/6 din 24.08.2022. 
10. Diverse. 

Dl primar solicită introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei pe anul 2022, motivând că, fondurile au fost 
repartizate în trimestrul III 2022, precum şi faptul că este final de trimestru, trebuie transmis în regim de urgenţă, respectiv până pe data de 29.09.2022 la Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Suceava. 

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 extraordinară, convocată de îndată, din data de 9 septembrie 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. Primul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă este Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de 

investiţie „Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus, comuna 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. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă proiectul se va derula din fonduri proprii şi ce va cuprinde acesta. 
Dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton spune că se vor amenaja terenuri pentru mai multe tipuri de activităţi sportive. 
Dl primar menţionează că va cuprinde teren de volei, handbal, fotbal.  
Nemaifiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus, 

comuna Cacica, judeţul Suceava”, 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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3. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în 
comuna Cacica, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Ia cuvântul dl primar care menţionează că: 
Am depus un proiect în valoare de 5 milioane euro, pentru 14 Km de reţea pentru apă şi canalizare, 6 foraje, dintre care: 3 în satul Cacica şi 3 în satul Pârteştii de 

Sus şi staţie de epurare. 
S-au aprobat 16.500.000,00 lei, cei de la guvern comunicându-ne nişte standarde de cost foarte mari, raportat la populaţie, respectiv 1250 euro pentru apă şi 2500 

euro pentru canalizare pe persoană, în care noi trebuie să ne încadrăm. 
Pentru zona vale, pe o porţiune de cca. 500 m., reţeaua de canalizare ar trebui făcută pe drumul judeţean care este modernizat. Am cerut avize de la Drumuri 

Judeţene, iar aceştia ne-au comunicat că vom primi aviz, trebuie să facem expertiză şi să refacem drumul, ceea ce ar însemna cca. jumătate de milion de euro cheltuieli 
suplimentare.  

Au fost estimate cca. 120 gospodării beneficiare pentru zona vale din Pârteştii de Sus, fiind zona cu cele mai mari cheltuieli din cauza drumului judeţean, motiv 
pentru care am renunţat la zonele cu drumuri modernizate. 

Pentru această zonă, dl primar propune să se facă, din fonduri proprii, alimentare cu apă, menţionând că a şi prevăzut în lista obiectivelor de investiţii acest proiect. 
Canalizarea înseamnă câteva milioane de euro, trebuie avut în vedere că faţă de proiectul iniţial din anul 2021, urmare a inflaţiei, au fost actualizaţi indicatorii 

tehnico-economici, care nu mai sunt aceeaşi. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă se aproba suma solicitată, pentru forma depusă iniţial. 
Dl primar spune că tot ar fi trebuit să punem bani din bugetul local. 
Dl consilier Ciornei Dumitru nu este de acord cu proiectul prezentat, menţionând că trebuie să se facă pentru toată lumea, să mergem cu el pe o durată de mai mulţi 

ani, 6-8 ani. 
Dl primar spune că asta înseamnă cca. 100 milioane pe an, valoare care va creşte anual şi nu ştim unde vom ajunge, nu putem să facem investiţia în 6-8 ani, având 

în vedere că proiectarea şi execuţia se fac odată. 
Dl consilier Andronic Ioan întreabă dacă nu putem să depunem un proiect pentru canalizare prin PNRR. 
Dl primar menţionează că, nu am fost înscrişi în lista aglomerărilor urbane, acesta fiind o condiţie, acum am depus documentele, vom vedea. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă care sunt zonele cuprinse în acest proiect, dacă tot a fost eliminată valea Pârteştii de Sus. 
Dl primar spune că, în acest proiect sunt: imaşul Rodinei, zona spre Botoşana pe ambele părţi ale drumului, uliţa unde locuieşte Sava Simona, dealul cu Bannă 1 şi 

Bahnă 2 pentru satul Pârteştii de Sus, iar în satul Cacica, până la Casa Domnească. 
Dl Creţu Artemie întreabă care este valoarea de execuţie pentru canalizare, separat de cea de apă. 
Dl primar menţionează că 1 milion şi ceva de euro. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă se va face doar alimentare cu apă, nu este necesar să se spargă drumul? 
Dl primar spune că nu, se fac foraje şi nu se va interveni la drum. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă în proiectul depus iniţial era prevăzut să se spargă drumul? 
Dl primar spune că nu a fost vorba despre acest aspect, s-a depus doar Studiu de fezabilitate, nu s-a făcut proiectare, şi că ar fi doar două posibilităţi, fie să se mute 

gardurile de către cetăţenii din zonă, fie să mergem doar pe alimentare cu apă. 
Dl Andronic Gheorghe nu este de acord cu mutarea gardului, având în vedere că locuinţa este foarte aproape de drum.  
 Dl primar spune că, deşi acum toată lumea îşi doreşte apă şi canalizare, când va fi la branşare, foarte mulţi vor renunţa, exemplu fiind solicitările pentru proiectul 

deja existent, pentru care din 355 de gospodării au solicitat branşament doar 100 de gospodării. 
Dl Creţu Artemie întreabă de unde vom avea fonduri pentru proiectul pentru extinderea reţelei de apă în zona vale – Pârteştii de Sus. 
Dl primar spune că din bugetul local. 
Dna consilier Olaru Magdalena întreabă până unde se va ajunge pe deal în satul Pârteştii de Sus. 
Dl primar spune că reţeaua se va întinde până la ultimele case, spre Solca, pe ambele părţi ale drumului. 
Dna consilier Boloca Elena este de părere că ar trebui găsită o soluţie să facem acum şi canalizarea pe vale pentru că avem 2 părţi alocate şi cu o parte trebuie să 

contribuim noi. 
Dl consilier Andronic Petru spune că ar trebuie să se aducă apa şi canalizarea şi în satul Soloneţu Nou. 
Dl consilier spune că dumnealui nu înţelege de ce s-a renunţat la zona vale. 
Dl primar spune că nu putem angaja primăria pentru nişte costuri care ştim că nu le vom putea plăti, nu putem trece prin grădinile oamenilor pentru că terenurile pe 

care se derulează proiectul trebuie să facă parte din domeniul public al comunei. 
Dl Andronic Gheorghe spune că este nemulţumit că trebuie să plătească 250 lei vidanjarea. 
Dl primar spune că vor fi costuri mai mari cu canalizarea decât cu vidanjarea, apa este uşor de adus pe vale, însă canalizarea înseamnă costuri foarte mari. 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai doreşte cineva să se înscrie la cuvânt. 
Nemaifiind alte dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul 
Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului, se aprobă, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă 1 şi 1 s-au abţinut 
 
4. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 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. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

CACICA, judeţul Suceava, 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. Se trece la Proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în 

suprafață de 60 mp., în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii Agroturistice” aparţinând S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL din localitatea 
Cacica, comuna Cacica, județul Suceava”. 
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Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Având în vedere că nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. 

AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în suprafață de 60 mp., în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii Agroturistice” 
aparţinând S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL din localitatea Cacica, comuna Cacica, județul Suceava”, 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. Urmează Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie – 2022. 
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 Finiş Ioan. 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri. 
Nemaifiind, se supune spre aprobare consiliului local ca dl consilier Finiş Ioan să fie preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni consecutive, respectiv lunile: 

octombrie, noiembrie şi decembrie – 2022. 
Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
7. Următorul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă este Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului aplicat 

pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor municipale – fracţie umedă, prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL şi încheierea Actului 
adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 864/119 din 1.02.2022. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Dl viceprimar spune că sunt deşeuri provenite din construcţii care nu sunt ridicate de firma de salubrizare. 
Dl primar spune că vom distribui prin comună numărul de telefon pentru cei care au de ridicat astfel de deşeuri, întrucât este firmă specializată şi autorizată pentru 

acestea. 
Nemaifiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a 

deşeurilor municipale – fracţie umedă, prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL şi încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 864/119 
din 1.02.2022, 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 
 
* Ultimul proiect supus dezbaterii consiliului local este cel introdus pe ordinea de zi la solicitarea primarului, respectiv, 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. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Având în vedere că nu sunt dezbateri, Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022, se aprobă în unanimitate de 

voturi, în urma supunerii la vot de către dl preşedinte de şedinţă. 
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
8. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 13594/10/6 din 24.08.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 40-46, adoptate în şedinţa ordinară din 

data de 25.07.2022. 
9. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 13917/10/6 din 24.08.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 47-49, adoptate în şedinţa extraordinară, 

din data de 2.08.2022. 
 
10. Dl președinte de ședință, dă cuvântul consilierilor locali să vină cu propuneri, discuții sau dezbateri, în cadrul punctului „Diverse” de pe ordinea de zi. 
Dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton spune că citirea contoarelor pentru serviciu de apă şi canalizare ar trebui făcută în prezenţa unui membru din 

gospodărie. 
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 

 


