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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi, 15.06.2022,  în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna iunie, 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 la o ședință de stare civilă la Suceava, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 74 din 14.06.2022, a 
fost convocat, de îndată, consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară din luna iunie 2022, constatând totodată şi prezenţa a 10 consilieri locali, din totalul de 12 convocaţi, domnul consilier 
Andronic Petru neputând fi convocat întrucât este plecat din țară, iar domnii consilieri Chachula Francizc-Ioan și Crețu Constantin lipsesc nemotivat. La ședință participă și cei doi delegaţi săteşti 
convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dl consilier Boloca Constantin, președintele de ședință, constată prezenţa celor 10 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 din data de 3 iunie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 4621 din 14.06.2022 privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica și declararea ca bunur i publice 

de interes local a unor drumuri de pe raza unității administrativ-teritoriale Cacica, județul Suceava. 
Iniţiator – primar,  Petru Todosi 

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 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut. 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa extraordinară din data de 3 iunie 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 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut. 
 
2. Dl preşedinte de şedinţă solicită să se dezbată Proiectul de hotărâre nr. 4621 din 14.06.2022 privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Cacica și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri de pe raza unității administrativ-teritoriale 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 este vorba de introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica  a unor drumuri care nu sunt intabulate și fac obiectul 

proiectului “Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul Suceava”. Dl primar menționează că Ministerul Dezvoltării a cerut clarificări cu 
privire la acest proiect, iar în termen de 10 zile trebuie să se răspundă și să se transmită intabulările drumurilor. 

Dl consilier Finiș Ioan întreabă despre ce drumuri este vorba. 
Dl primar îi solicită domnului Ciornei Neculai, consilier în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului și Protecția Mediului al Aparatul de Specialitate al Primarului, să 

prezinte drumurile care urmează să fie introduse în domeniul public al comunei Cacica. 
Dl consilier Ciornei Neculai afirmă că este vorba de următoarele drumuri: de la DN2E  la DC21 (Peste Saca), de la DJ209L la Ciornei Anton, de la DJ209L  la Crețu Dan, de la DJ209L la 

drumul bisericii, lângă DJ209L la locuința lui Solcan Gheorghe, de la DJ178E la loturile de locuințe din PUZ (la Pașcan) și drumul la intrarea la cort Mărțișorul și spălătoria lui Ciobică. De asemenea, face 
precizarea că, în dreptul proprietății domnului Solcan Gheorghe (Pițigoi), în proiect, există o pompă pusă lângă drum, unde a avut acesta depozitate lemnele și că este vorba de intabularea unei 
suprafețe foarte mici de teren. 

Dl primar menționează că se va pierde investiția de extindere apă-canal dacă aceste drumuri nu se vor intabula. 
Doamna consilier Boloca Elena întreabă ce fel de finanțare este la proiectul de extindere apă canal. 
Dl primar răspunde că proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. 
Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre nr. 4621 din 14.06.2022 privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Cacica și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri de pe raza unității administrativ-teritoriale Cacica, județul Suceava, se aprobă în unanimitate de 
voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, 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 Ciornei Dumitru care întreabă dacă au intrat banii pentru proiectul depus pe PNRR pentru gaze naturale.  
Dna consilier Boloca Elena precizează că s-a făcut ca o Asociație, din care comuna Cacica va beneficia de gaz alături de Cajvana, Botoșana, Comănești. 
Dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton afirmă că s-a publicat inclusiv în ziarul Monitorul despre aprobarea acestui proiect. 
Dl primar afirmă că încă nu sunt făcute toate procedurile, iar pentru a se vira bani trebuie mai întâi să se semneze contractul de finanțare. 
Din nou ia cuvântul dl consilier Ciornei Dumitru care întreabă cine se va ocupa de branșări la apă și canal. 
Dl primar afirmă că pentru a obține autorizația de funcționare trebuie să existe un număr de minim 50 de persoane branșate la canal ca să se poată pune în funcțiune stația. 
Dl consilier Sava Neculaie precizează că a vorbit cu Vasile din Pârteștii de Jos și Solcan Constantin (Barbă) și că ei ar fi persoane care se pricep la branșări și la care oamenii ar putea 

apela pentru a executa lucrările de branșament pe proprietățile private. 
Dna consilier Boloca Elena afirmă că oamenii din sat se întreabă cât îi va costa serviciul de apă și canalizare.  
Dl primar afirmă că servicul de apă este stabilit la prețul de 5,45 lei/mc, iar serviciul de canalizare la 3,99 lei/mc, în timp ce, din câte a înțeles, la ACET serviciul de apă este de 11 lei/mc. 

Oricum, este mult mai scump să vidanjezi decât să plătești serviciul de canalizare. 
Dl consilier Andronic Ioan afirmă că în satul Cacica este o foarte mare problemă lipsa apei și că înființarea rețelei de apă și canalizare o rezolvă. 
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, 

            Boloca Constantin                                         Baranai Raluca-Oana 


