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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  30.08.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna august – anul 2022 

 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 104 din 24.08.2022, a 

fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară în data de 30 august 2022, constatând totodată şi prezenţa a 12 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi, 
lipsă fiind motivat dl consilier Iuga Ştefan, care este bolnav şi internat în spital. 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, 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 din data de 2 august 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 6278 din 17.08.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022.  

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 5932 din 3.08.2022 privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de colectarea deşeurilor municipale, prestată de către S.C. 
ROTMAC – ECO SRL. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 5143 din 4.07.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Penticostală 
Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 5141 din 4.07.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă  Drumului Naţional DN2E - 
partea dreaptă, de la Km 41+000, la km 41+900,  în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
6. Proiect de hotărâre nr. 5145 din 4.07.2022 privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul public al comunei Cacica, judeţul Suceava. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 10341/10/6 din 29.07.2022. 
8. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 10593/10/6 din 29.07.2022. 
9. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 11402/10/6 din 29.07.2022. 
10. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 12025/10/6 din 16.08.2022. 
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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa extraordinară din data de 2 august 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 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. 
Ia cuvântul dl consilier Finiş Ioan, care întreabă despre ce teren de sport este vorba, având în vedere că au fost prevăzute fonduri cu această destinaţie în bugetul 

local. 
Dl primar menţionează că este iniţiativa dlui consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton de a se derula un astfel de proiect, având în vedere că, peste drum de biserica 

de pe deal, a fost prevăzut un teren, încă din mandatul de primar al dlui Creţu Zaharie, pentru construirea unui teren de sport. 
Dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton spune că, Şcoala Pârteştii de Sus, nu are un teren de sport şi că este necesară construirea acestuia. 
Ia cuvântul dna consilier Boloca Elena, care întreabă, de unde şi până unde se vor face trotuarele şi dacă se vor face şi până la gară. 
Dl primar menţionează că nu, nu se vor face în zona spre gară, pentru că nu avem suficiente fonduri, materialele de construcţie s-au scumpit şi nu le putem face pe 

toate odată, o să le facem pe rând, acum avem în proiect doar de la „Crucea drumului” şi până la locuinţa dlui Andronic Dan, pe partea dreaptă. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă dacă se vor planta flori şi copaci. 
Dl primar spune că încă nu ştim, vom vedea când se va face proiectul. 
Dl consilier Chachula Francizc-Ioan întreabă ce reprezintă cheltuielile neeligibile de la proiectul privind apa şi canalizarea. 
Dl primar explică faptul că, orice proiect derulat prin programe de finanţare are cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligib ile, cele neeligibile fiind cele care se suportă din 

bugetul local. 
Dl consilier Chachula Francizc-Ioan spune că doreşte să se aducă reţeaua de apă şi canalizare şi în satul Soloneţu Nou şi va face tot ceea ce poate să se facă 

acest lucru, întrebând totodată dacă nu se poate amplasa staţia de epurare sub Pleşa. 
Dl primar menţionează că, în acea zonă terenul aparţine Asociaţiei „Obştea Soloneţu Nou”. 
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Dl viceprimar spune că am găsit o parcelă de teren, lângă proprietatea lui Longher Anton, însă este foarte îngustă. 
Dl primar precizează că, singura soluţie, este terenul care este al dlui Marculeac Ghervazie. 
Având în vedere că nu mai sunt şi alte 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 
 
3. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de colectarea 

deşeurilor municipale, prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Ia cuvântul dl viceprimar care menţionează că, a crescut tariful însă, diferenţa o vor suporta O.I.R.E.P.  
Tot dl viceprimar informează că, urmare a reclamaţiei făcute de dl Andronic Adrian-Ilie, am avut control de la Garda de Mediu, fiind amendaţi cu suma de 15.000 lei 

şi s-a schimbat programul de colectare al deşeurilor, săptămânal se vor aduna deşeurile menajare iar, la două săptămâni, deşeurile reciclabile. 
Nemaifiind alte dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de colectarea deşeurilor municipale, 

prestată de către S.C. ROTMAC – ECO SRL, 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 
 
4. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Amenajare parcare la Biserica Penticostală 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. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare 

parcare la Biserica Penticostală 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 
 
5. Se trece la Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă  Drumului Naţional DN2E - 

partea dreaptă, de la Km 41+000, la km 41+900,  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 primar menţionează că nu se poate să ne apucă de toate trotuarele odată, mai sunt şi alte proiecte de făcut, vom avea nevoie de avize de la poliţie şi de la 

Drumuri Naţionale însă, mai întâi trebuie să rezolvăm cu apele pluviale pentru că altfel nu vom obţine avizele de care avem nevoie. 
Având în vedere că nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee 

pietonală aferentă  Drumului Naţional DN2E - partea dreaptă, de la Km 41+000, la km 41+900,  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 
 
6. Ultimul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă este Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor imobile la 

domeniul public al comunei Cacica, judeţul Suceava. 
Din nou, dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Nemaifiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul public al 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 
 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
7. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 10341/10/6 din 29.07.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 32-35, adoptate în şedinţa ordinară, din 

data de 25.05.2022. 
8. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 10593/10/6 din 29.07.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârii nr. 36, adoptată în şedinţa extraordinară, 

convocată de îndată, din data de 3.06.2022. 
9. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 11402/10/6 din 29.07.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârii nr. 37, adoptată în şedinţa extraordinară, 

convocată de îndată, din data de 15.06.2022. 
10. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 12025/10/6 din 16.08.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 38-39, adoptate în şedinţa ordinară, din 

data de 30.06.2022. 
 
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 primar, care prezintă consiliului local adresa M.D.L.P.A. nr. 87021 din 26.07.2022 referitoare la emiterea Ordinului nr. 1472 din 22.07.2022 privind 

aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru judeţul Suceava, în perioada 
2022-2028, unde pentru comuna Cacica a fost aprobată finanţarea obiectivului de investiţie „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă 
în comuna Cacica, județul Suceava”, pentru care valoarea solicitată a fost de 26.519.370,16 lei, iar valoarea alocată este de 16.500.000,00 lei.  

Dl primar menţionează că putem merge în continuare cu această valoare alocată, iar diferenţa să o suportăm din bugetul local al comunei, solicitând consilierilor să 
vină cu propuneri. 

Dl consilier Ciornei Dumitru consideră că nu este bine să se renunţe la zona de pe vale din Pârteştii de Sus, pentru că, spune dumnealui, este zona cea mai greu de 
executat şi cea mai costisitoare şi ar trebui executată acum, cu fondurile alocate, întrucât sunt şi cele mai multe gospodării care ar beneficia de acest proiect. 

Dl primar spune că a evitat drumurile modernizate, tocmai în această zonă costurile sunt mult mai mari pentru că va trebui să spargă drumul care este reabilitat şi 
să construiască altul, costurile în acest caz se vor dubla.  

Dna consilier Elena Boloca este de părere că, având în vedere că acest proiect se întinde pe o perioadă de 6 ani, vom avea rectificări la bugetul local şi vom putea 
aloca fonduri, sau dacă nu să facem un împrumut, să lăsăm proiectul în forma în care s-a făcut iniţial pentru că aşa ar putea mulţumi pe toată lumea care doreşte racordarea la 
apă şi canalizare. 

Dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton spune că dumnealui nu va vota niciodată contractarea unui împrumut pentru nici un obiectiv de investiţie. 
Dl primar menţionează că noi deja suntem înregistraţi la datoria publică cu proiectul „Utilităţi şi mediu la standarde europene”. 
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Tot dl primar spune că am putea să mergem cu acest proiect în continuare pe „Anghel Saligny „ iar pe vale să facem din fonduri proprii sau putem să depunem prin 
alte programe, cum ar fi prin PNRR. 

Dna consilier Boloca Elena este de părere că ar trebui să aşteptăm ca proiectantul să vină cu mai multe soluţii sau variante. 
Ia cuvântul dl consilier Andronic Ioan care solicită să se pună nişte coşuri de gunoi în satul Cacica. 
Dl viceprimar spune că luni ne vin 30 de coşuri care vor fi amplasate în comună. 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


