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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  13.10.2022 în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local al 

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

primarului nr. 128 din 11.10.2022, a fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din luna 
octombrie 2022, constatând totodată şi prezenţa a 11 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi, lipsă fiind motivat dl consilier Iuga Ştefan, 
care este bolnav, şi nemotivat doamna consilier Olaru Magdalena. La şedinţă participă cei doi delegaţi săteşti convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dl consilier Finiş Ioan, președintele de ședință nou ales, constatând prezenţa celor 11 consilieri locali şi a delegaţilor săteşti, 

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 ordinară din data de 27 septembrie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 8220 din 11.10.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 

3. Proiect de hotărâre nr. 8222 din 11.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizare energetică la 
Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, ce va fi depus spre finanţare în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență și a cheltuielilor aferente proiectului. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 15518/10/6 din 3.10.2022. 
5. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 16275/10/6 din 3.10.2022. 
6. 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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 27 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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, 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. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Dl consilier Chachula Francizc-Ioan întreabă dacă nu se vor pune panouri solare şi la şcoala din Soloneţu Nou. 
Dl primar spune că este vorba despre alte lucrări, pentru panouri solare sunt alte programe, acest proiect se derulează prin PNNR. 
Ia cuvântul dna consilier Boloca Elena care menţionează că, a reţinut că, pentru cultură au fost alocate fonduri în valoare de cca. 

24.000 lei, întrebând pentru ce sunt şi când va fi inaugurarea căminului cultural. 
Dl viceprimar spune că fondurile sunt pentru inaugurarea căminului cultural, în sensul că va trebui să aducem nişte artişti 

cunoscuţi, va fi o masă de protocol şi alte cheltuieli. 
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Dna consilier Boloca Elena este de părere că nu ar trebui să dăm banii altor artişti, pentru că, spune dumneaei, avem în comună, 
să încercăm să facem nişte economii. 

Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind 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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
3. Cel de-al doilea proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă este Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna 
Cacica, judeţul Suceava”, ce va fi depus spre finanţare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor aferente 
proiectului. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă dacă nu sunt prevăzute şi lucrări de ignifugare. 
Dl primar spune că, în cadrul proiectului, sunt cheltuieli eligibile şi lucrări neeligibile, nu ştim încă dacă au fost prevăzute şi aceste 

lucrări de ignifugare. 
Nemaifiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizare 

energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, ce va fi depus spre finanţare în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor aferente proiectului, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de 
şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
4. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 15518/10/6 din 3.10.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 50-54, 

adoptate în şedinţa ordinară, din data de 30.08.2022. 
5. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 16275/10/6 din 3.10.2022, privind verificarea legalităţii Hotărârii nr. 55, 

adoptată în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din data de 9.09.2022. 
 
6. 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 informează consiliul local despre faptul că, în luna septembrie am avut controlul Curţii de Conturi, în urma 

căruia s-a constatat că, deşi există un protocol de predare-primire a clădirilor şi terenurilor unde îşi desfăşoară activitatea şcolile din comună, 
nu există o hotărâre a consiliului local de dare în administrare. Dl primar menţionează că, există două posibilităţi de intrare în legalitate, fie le 
dăm în administrare, iar şcolile vor putea face investiţii ca şi până acum, fie le dăm în folosinţă gratuită, iar investiţiile le vom face noi. 

Ia cuvântul dl consilier Chachula Francizc-Ioan care menţionează că, a fost la şedinţa consiliului de administraţie al şcolii şi s-a 
ridicat această problemă, dumnealui fiind de părere că şcoala şi cadrele didactice trebuie să se ocupe de educaţia copiilor, iar primăria să se 
ocupe de investiţii şi că ar trebui să se dea în folosinţă gratuită. 

Ia cuvântul dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton care spune că, în perioada în care dumnealui a fost director al şcolii, 
controlul venea direct la şcoală, iar dumnealui răspundea în calitate de ordonator terţiar de credite de toate investiţiile şi toate cheltuielile. 

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 Finiş                                                Georgeta-Graţiela Volanschi 


