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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 

 CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi, 09.09.2022,  în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna septembrie, anul 2022 
 
 
Doamna Baranai Raluca-Oana, consilier în cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Cacica, înlocuitor al doamnei 

secretar general al comunei Cacica, Georgeta-Graţiela Volanschi, care nu poate participa întrucât este în concediu de odihnă, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei 
primarului nr. 115 din 07.09.2022, a fost convocat, de îndată, consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară din luna septembrie 2022, constatând totodată şi 
prezenţa a celor 13 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi. La ședință participă și cei doi delegaţi săteşti convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dl consilier Andronic Ioan, președintele de ședință, constată prezenţa celor 13 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 din data de 30 august 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 6929 din 07.09.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cacica, Județul Suceava, nr. 31 din data de 

13 mai 2022, privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, I.1.4. Mobilitatea 
urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, pentru derularea obiectivului de investiții ”Construire piste de 
biciclete în Stațiunea turistică de interes local Cacica, județul Suceava”. 

3. Diverse. 
 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt propuneri sau discuţii cu privire la ordinea de zi. 
Dna consilier Baranai Raluca-Oana 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut. 
 
1. Întrucât procesul-verbal întocmit în şedinţa extraordinară din data de 30 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut. 
 
2. Dl. preşedinte de şedinţă solicită să se dezbată Proiectul de hotărâre nr. 6929 din 07.09.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Cacica, județul Suceava, nr. 31 din data de 13 mai 2022, privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Componenta 10 – Fondul local, I.1.4. Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, pentru derularea 
obiectivului de investiții ”Construire piste de biciclete în Stațiunea turistică de interes local Cacica, județul Suceava” 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier Baranai Raluca-Oana, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Dl primar precizează că modificarea și completarea adusă Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 13 mai 2022 presupune adăugarea unui nou aliniat prin care 

Comuna Cacica se obligă să asigure spații pentru două stații de încărcat pentru vehicule electrice și menționează că această prevedere trebuia cuprinsă de la început în 
hotărâre, doar că, din eroarea noastră și a consultantului, s-a omis. 

Dl consilier Chachula Francizc-Ioan întreabă ce fel de vehicule pot fi încărcate cu stațiile de încărcare și unde vor fi amplasate acestea. 
Dl primar afirmă că se vor putea încărca de la autovehicule electrice până la biciclete și alte asemenea și că locațiile unde vor fi amplasate sunt: în parcarea 

amenajată de la Biserica Ortodoxă din Cacica și în parcarea de la Casa Naționalităților. Aceste două locații prezintă avantajele că sunt  aproape de transformator și că sunt 
situate în zone turistice. 

 Dna consilier Boloca Elena precizează că și la Satul de vacanta din Cacica deținut de SC Mărțișorul Srl există un proiect aprobat pentru stații de încărcat pentru 
vehicule electrice. 

Dl primar precizează că dorește amenajarea de piste de biciclete și în satul Pârteștii de Sus, pe partea stângă a drumului național, respectiv pe partea cu primăria, 
de la Școala Pârteștii de Sus și până la gară. Pe cealaltă parte de drum național s-a aprobat în ședința de consiliu local precedentă amenajarea unui trotuar. 

Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre nr. 6929 din 07.09.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Comunei Cacica, județul Suceava, nr. 31 din data de 13 mai 2022, privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, I.1.4. Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel 
local/metropolitan, pentru derularea obiectivului de investiții ”Construire piste de biciclete în Stațiunea turistică de interes local Cacica, județul Suceava”, se aprobă 
în unanimitate de voturi, după ce dl 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. 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 pune în discuție problema proiectului de extindere apă-canal, care s-a aprobat doar o parte. 
Dl primar afirmă că este vorba de un procent de 68%. 
Dl consilier Chachula Francizc-Ioan întreabă dacă nu există vreo posibilitate să se realizeze mai mult din acest proiect. 
Dl primar precizează că de la momentul realizării studiului de fezabilitate au crescut prețurile foarte mult și din această cauză trebuie să se mai renunțe la o parte 

din proiect. 
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Dl consilier Chachula Francizc-Ioan afirmă că trebuia ca proiectul să fie făcut pe o sumă mai mare de 50 de mil. 
Dl primar menționează că valoarea maximă admisă era de 20 mil., iar Comuna Cacica a realizat un proiect de 5 mil. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă se va renunța tot la zona de pe vale. 
Dl primar afirmă că pentru zona de pe vale se va merge pe alt proiect pe PNRR. Deja s-a  vorbit cu doamna Doina Iacoban și cu proiectantul care are ridicată toată 

comuna. Dl primar precizează că pe această zonă sunt costuri foarte mari din cauză că trebuie spartă și refăcută zona drumului, iar gurile de canal vor veni pe marginea 
drumului. 

Dl consilier Chachula Francizc-Ioan vine cu propunerea ca oamenii să mute gardurile. 
Dl primar afirmă că acest lucru nu este posibil, mai ales întrucât a avut experiență asemănătoare la Solonețu Nou, unde au fost foarte multe nemulțumiri. Oamenii 

nu vor fi de acord. 
Dl consilier Finiș Ioan face mențiunea că la Frumosu s-a oprit lucrarea din cauză că oamenii erau nemulțumiți. 
Ia cuvântul dna consilier Boloca Elena care întreabă pe dl. primar  dacă va mai fi eligibil proiectul pe PNRR cu extindere apă canal, atâta timp cât există deja 

proiectul cu piste de bicicletă depus tot pe PNRR și dacă nu se va scade punctajul din această cauză. 
Dl primar afirmă că s-a vorbit cu doamna Doina Iacoban și că este vorba de o altă măsură, care nu are legătură cu pistele de bicicletă și nu influențează proiectul cu 

apă-canal. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă s-au început demersurile pentru proiectul de apă-canal pentru zona de pe vale. 
Dl primar afirmă că după ce se va termina cu studiul de fezabilitate, se vor aproba indicatorii tehnico-economici, apoi va urma publicarea pe site pentru licitație. 
Ia cuvântul dl. consilier Ciornei Dumitru care întreabă când se vor aduce coșurile de gunoi și ce fel vor fi. 
Dl viceprimar Sava Neculaie confirmă că se vor aduce cât mai curând și că vor fi coșuri cu două picioare, care vor fi prinse în beton. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă de șanțul de la dna Țuca până la Complex la vale spre Parohie dacă se va betona. 
Dl primar afirmă că mai întâi se va face proiectul apă-canal și apoi se va lucra șanț, pentru că ar însemna să betonezi șanțul și apoi să îl spargi pentru a trece apa-

canal. 
Ia cuvântul dl. consilier Chachula Francizc-Ioan care precizează că este absolut necesar proiectul pentru camere video. 
Dl viceprimar Sava Neculaie afirmă că s-au cerut deja oferte pentru 21 de camere, care vor fi amplasate la intrare și la ieșire din comună, în zonele centrale și la 

gropile de gunoi. Trebuie luat în considerare faptul că instalarea camerelor se poate face doar în zone cu rețea de internet și sursă de curent. 
Ia cuvântul dna consilier Boloca Elena care întreabă dacă există vreun proiect pe energie regenerabilă? 
Dl primar afirmă că se dorește un asemenea proiect, în sensul amplasării pe coastă a unor panouri solare, întrucât în acest loc este expunere sudică. Proiectul ar 

ajuta la asigurarea energiei electrice pentru iluminatul public sau școli. Ar fi foarte benefic întrucât la nivelul comunei sunt în jur de 3 mld./an costuri cu energia. 
Dna consilier Boloca Elena precizează că s-ar face economii de 2 mld/an dacă ar exista panourile solare. 
Dl primar precizează că s-a vorbit cu Creativ Consult și cu dna Doina Iacoban, doar că încă nu se fac depuneri pentru primării pe un asemenea proiect. 
Dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton specifică că la școală 30% din cheltuieli sunt reprezentate de curent electric și vidanjare.  
Dl consilier Boloca Constantin întreabă când se va soluționa problema cu iluminatul public pe vale. 
Dl. primar afirmă că nu au fost bani și că din această cauză sunt mai multe restanțe, dar că de acum se va soluționa problema. 
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,                                        Consilier, 

            Andronic Ioan                                         Baranai Raluca-Oana 

 


