
                          ROMANIA – JUDEŢUL SUCEAVA 
                          PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 
                           Loc. Cacica, Sat Pîrteşti de Sus, Nr. 234                       C.U.I.:  4441174  
                  Telefon: 0230 237002                       E-mail: primăriacacica@yahoo.com                                     
                           Fax :      0230 237085  
                                                                    Pagina 1 din 2  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  11.05.2022 în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local al 

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

primarului nr. 55 din 9.05.2022, a fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din luna mai 
2022, constatând totodată şi prezenţa a 13 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi. La şedinţă participă şi unul din cei doi delegaţi săteşti 
convocaţi, lipsă fiind nemotivat dl Stroca Ioan. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dl consilier Boloca Constantin, președintele de ședință, constatând prezenţa celor 13 consilieri locali şi a delegatului sătesc, 

declară şedinţa deschisă şi dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi, de altfel, iniţiatorul proiectelor. 
Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia. 
Dl primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din data de 29 aprilie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 3747 din 9.05.2022 privind modificarea destinaţiei sumei de 100.000 lei din excedentul anului 2021, stabilită prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 27 ianuarie 2022, şi modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022. 
3. 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din data de 29 aprilie 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 privind modificarea destinaţiei sumei de 100.000 lei din 

excedentul anului 2021, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 27 ianuarie 2022, şi 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. 
Dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia adaugă faptul că, pentru a achita toate plăţile şi pentru a fi pus în funcţiune 

proiectul privind înfiinţarea reţelei de apă şi canalizare, mai este nevoie de suma de 100.000 lei. Această sumă o vom lua de la proiectul 
privind modernizarea căminului cultural, întrucât pentru acest proiect nu este depusă cerere de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Dl primar informează consiliul local despre faptul că, autoturismul Dacia Logan, aflat în proprietatea comunei, a fost implicat într-un 
accident şi, datorită faptului că firma de asigurări a constatat daună totală, dorim să achiziţionăm un alt autoturism care să deservească 
nevoile instituţiei. 

Dna consilier contabil Sahlean Floricica Lucia menţionează că, din bugetul local, de la Cap. 51 unde este prevăzută suma de 
14.000 lei pentru dotări, vom lua 5.265 lei pentru a plăti un avans, în vederea achiziţionării unei Dacii Daster. 

Dl primar spune că vom achita la început un avans de 25%, ceea ce ne avantajează pentru că nu vom mai plăti dobânzi, având în 
vedere că achiziţionarea va fi în sistem leasing. 

Dl consilier Ciornei Dumitru este de părere că ar trebui achiziţionat un autoturism cu o capacitate mai mare şi 4x4. 
Dna secretar general menţionează că, legislaţia actuală prevedere că se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de 

sistemul de finanţare şi de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, cu o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ nu 
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poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data iniţierii procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie.  

Dl consilier Boloca Constantin menţionează că, are informaţii despre faptul că a apărut o ordonanţă de urgenţă pentru ajustarea 
preţurilor la lucrările rămase de executat. 

Dl primar spune că este adevărat, avem şi noi o cerere însă nu se încadrează în prevederile legii, întrucât există adresă din partea 
constructorului pentru recepţia la terminarea lucrărilor, cea ce înseamnă că nu mai există lucrări de executat. 

Tot dl primar menţionează că am mai avut cereri în baza ordonanţei din septembrie 2021 şi, întrucât nu au respectat termenele 
prevăzute în lege, nu li s-a aprobat ajustarea preţurilor, motiv pentru care constructorul, respectiv S.C. Maghebo SRL, care a efectuat 
lucrările la proiectul privind modernizarea căminului cultural, ne-a dat în judecată.  

Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind modificarea destinaţiei sumei de 100.000 lei din 
excedentul anului 2021, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 27 ianuarie 2022, şi 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 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. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă în ce stadiu este proiectul privind centrul social pentru persoane vârstnice derulat în comună 

de către Consiliul Judeţean Suceava. 
Dl primar spune că se lucrează, că vor fi patru clădiri destul de mari şi, din ce a auzit, vor fi cca. 50 locuri de muncă. 
Ia cuvântul dl viceprimar care informează despre faptul că suntem invitaţi pentru a participa la Concursul „Comori de suflet 

românesc”, însă nu mai avem echipă de dansatori. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă dacă se va face ceva cu centrul civic în Pârteştii de Sus. 
Dl primar spune că, datorită proiectului privind apa şi canalizarea, nu ştim dacă vom mai avea bani de salarii, motiv pentru care nu 

putem să ne apucăm de alte obiective de investiţii. 
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, 
 
           Constantin Boloca                                           Georgeta-Graţiela Volanschi 

 


