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CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  2.08.2022 în şedinţa ordinară, a Consiliului local al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna august – anul 2022 

 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 95 din 29.07.2022, a 

fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară în data de 2 august 2022, constatând totodată şi prezenţa a 11 consilieri locali, din totalul de 13 
convocaţi, lipsă fiind motivat dl consilier Ciornei Dumitru, plecat în concediu de odihnă în afara localităţii şi nemotivat dl consilier Iuga Ştefan. La şedinţă participă şi cei doi 
delegaţi săteşti convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările. 
Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia. 
Dl consilier Andronic Ioan, președintele de ședință, 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 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 25 iulie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 4769 din 21.06.2022 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA, judeţul Suceava. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 4808 din 21.06.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  Primăriei comunei CACICA şi a 
îndemnizaţiei consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cacica. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 5763 din 28.07.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. 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 25 iulie 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 statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

CACICA, judeţul Suceava. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Având în vedere că nu sunt dezbateri, Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

CACICA, judeţul Suceava, se aprobă în unanimitate de voturi, în urma supunerii la vot de către dl preşedinte de şedinţă. 
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
3. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul  Primăriei comunei CACICA şi a îndemnizaţiei consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cacica. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  Primăriei 

comunei CACICA şi a îndemnizaţiei consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cacica, 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 
 
4. 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. 
Întrucât nu sunt 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 
 
5. 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 menţionează că, a fost abordat de mai mulţi cetăţeni din satul Soloneţu Nou, care sunt nemulţumiţi de faptul că, 

de când s-a deschis drumul de la Cacica, peste Pleşa, se circulă pe această rută cu mare viteză, solicitând să se pună nişte indicatoare limitatoare de viteză. 
Dl viceprimar spune că, este drum judeţean, fiind în administrarea celor de la Drumuri Judeţene, noi neavând posibilitatea de a pune indicatoare. 



                          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 2 din 2  

Dl Chachula Francizc-Ioan menţionează că sunt unele indicatoare pe drumurile din satul Soloneţu Nou. 
Dl viceprimar spune că sunt indicatoare pe drumurile comunale, pentru că pe acestea am putut pune însă, pe cele judeţene nu este nici un indicator. 
Tot dl viceprimar informează că, au fost făcute adrese către administratorul drumului, însă nu s-a luat nici o măsură. 
Ia cuvântul dl consilier Finiş Ioan care este nemulţumit de faptul că, în satul Cacica nu sunt suficiente locuri de parcare. 
Dl consilier Andronic Ioan spune că locuri de parcare sunt la salină însă, oamenii vor să ajungă cu maşina foarte aproape de zona unde au treburi. 
Dl consilier Finiş Ioan solicită să se ia măsuri pentru că, maşinile sunt parcate în porţile oamenilor, blocând accesul. 
 Dl delegat sătesc Stroca Ioan solicită să se facă curăţenie sau să se acopere cu balast deşeurile care au fost lăsate în faţă la Adela. 
Dl consilier  Chachula Francizc-Ioan este de părere că, având în vedere sărbătoarea de 15 august 2022, ar trebui să se facă curăţenie în faţă la Adela. 
Dl viceprimar spune că autoutilitarele din dotare sunt la colectarea deşeurilor. 
Tot dl viceprimar informează din nou consiliul local că, cei care doresc să se branşeze la reţeaua de apă şi canalizare să se adreseze dlui Creţu Silvestru pentru 

încheierea convenţiilor. 
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 Andronic                                           Georgeta-Graţiela Volanschi 

 
 


