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PROCES – VERBAL 
încheiat azi  4.02.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna februarie, anul 2022 

 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 9 din 28.01.2022, a fost 

convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară din luna februarie 2022, constatând totodată şi prezenţa a 13 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi. La 
şedinţă participă şi cei doi delegaţi săteşti convocaţi respectiv, dl Poriuc-Lăzărean Atanase-Petru şi dl Stroca Ioan.  

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia. 
Dna consilier Boloca Elena, președintele de ședință, constatând prezenţa celor 13 consilieri local 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 27 ianuarie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 28 din 4.01.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 10170 din 23.12.2021 privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 10152 din 23.12.2021 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire piste de biciclete în Staţiunea turistică de interes local Cacica, 
judeţul Suceava”. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 648 din 26.01.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere 
aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
6. Proiect de hotărâre nr. 136 din 6.01.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile noiembrie şi decembrie - 2021. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Diverse. 
 

Dna 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. 
Dna 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
2. Dna preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind aprobarea 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. 
Dna contabil menționează că, la capitolul învățământ, nu s-au primit încă fondurile de la Inspectoratul Școlar, probabil vom avea, cât de curând, o modificarea a 

bugetului, iar la capitolul asistență socială au crescut cheltuielile cu aproximativ 60% față de anul trecut întrucât s-a majorat salariul minim pe de o parte, iar pe de altă parte, a 
crescut numărul solicitărilor şi, implicit, al beneficiarilor. 

Ia cuvântul dl primar care spune că, la investiții, majoritatea banilor i-am prevăzut pentru cele două proiecte mari, care sunt spre finalizare, respectiv: apă-canalizare 
și reabilitare cămin cultural, pentru că, dacă nu avem banii prevăzuți pentru cele două proiecte, riscăm să ne blocăm, lucrările trebuie finalizate și facturile plătite, până să primim 
banii prin fonduri europene. De aceea, au fost prinse fonduri mici pentru restul obiectivelor de investiții iar, în momentul în care vom primi banii, îi vom aloca celorlalte proiecte. 

Dl consilier Chachula Francisc-Ioan întreabă dacă au fost prevăzute fonduri și pentru instalarea camerele video de supraveghere în comună. 
Dl primar spune că da, au fost prinși bani în buget. 
Dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton întreabă dacă s-au făcut demersuri pentru racordarea școlilor la apă. 
Dl primar spune că, mai este drum lung, mai întâi să finalizăm proiectul, după care trebuie să obținem avize și autorizații pentru funcționare, mai sunt câțiva pași de 

făcut până vom avea apă în comună. 
Dna președinte de ședință întreabă dacă există un plan sau un proiect pentru centrul civic, având în vedere că sunt fonduri în bugetul local pentru acest proiect. 
Dl primar spune că nu, nu avem un proiect, terminăm cu cele două proiecte mari și după aceea vom vedea. 
Dl consilier Chachula Francisc-Ioan este de părere că ar trebui să se facă trotuarele și către școală. 
Dna președinte de ședință întreabă care drumuri comunale se vor face. 
Dl primar spune că deocamdată să terminăm DC 21 pentru că am refăcut expertiza, soluția tehnică e alta, ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare. 
Dna președinte de ședință întreabă, față de anul anterior, cum este bugetul. 
Dl primar spune că este mai mare.  
Dl consilier Chachula Francisc-Ioan întrebă dacă, la școli se pot pune panouri solare prin PNNR. 
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Dl primar spune că, dacă vom derula un astfel de obiectiv de investiții, vom face un câmp cu acoperire mare, la care se pot racorda și școlile. 
Dna președinte de ședință întreabă dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. 
Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022, se aprobă în 

unanimitate de voturi, după ce dna preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
3. La solicitarea doamnei preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier-contabil Sahlean Floricica-Lucia, Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dna 

preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
4. Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire piste de biciclete în 

Staţiunea turistică de interes local Cacica, judeţul Suceava”. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Ia cuvântul dl primar care menţionează că, urmează să apară ghidul solicitantului pentru PNNR, majoritatea proiectelor referindu-se la energia verde. 
Dna consilier Boloca Elena spune că este un proiect binevenit și poate prindem un proiect, tot prin PNNR, pentru panouri solare. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau alte discuţii, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire piste de 

biciclete în Staţiunea turistică de interes local Cacica, judeţul Suceava” de către dna preşedinte de şedinţă, aprobându-se în unanimitate de voturi. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
5. Dna preşedinte de şedinţă, solicită să se treacă la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Dl primar menţionează că, sunt ultimele modificări, având în vedere că ne apropiem de finalul proiectului, că în urma lucrărilor efectuate s-au modificat indicatorii 

tehnico-economici în sensul că, a scăzut valoarea la eligibil cu cca. 10.000 lei şi a crescut la neeligibil cu cca. 26.000 lei. 
Având în vedere că nu sunt dezbateri, Proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, 

modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, se aprobă în unanimitate de voturi, în urma supunerii la 
vot de către dna preşedinte de şedinţă. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
6. Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile noiembrie şi 

decembrie - 2021. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii. 
Întrucât nu sunt, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile noiembrie şi decembrie - 2021, 

aprobându-se în unanimitate de voturi. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
7. Dna președinte de ședință, dă cuvântul consilierilor locali să vină cu propuneri, discuții sau dezbateri, în cadrul punctului „Diverse” de pe ordinea de zi. 
Dna secretar general solicită consilierilor locali să depună rapoartele de activitate pentru anul 2021. 
Dna 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, 
 
                Elena Boloca                                               Georgeta-Graţiela Volanschi 

 


