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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  24.03.2022 în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna martie – anul 2022 
 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 43 din 

23.03.2022, a fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din luna martie 2022, constatând totodată şi 
prezenţa a 12 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi, lipsă fiind nemotivat dl consilier Revai Tadeusz. La şedinţă participă şi cei doi delegaţi săteşti 
convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dna consilier Boloca Elena, președintele de ședință, constatând prezenţa celor 12 consilieri locali şi a delegaţilor săteşti, declară şedinţa deschisă 

şi dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi, de altfel, iniţiatorul proiectelor. 
Dl primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 3 martie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 2530 din 22.03.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, 
dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

   Iniţiator – primar,  Petru Todosi 
3. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 2501/10/6 din 7.03.2022. 
4. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 3279/10/6 din 11.03.2022. 
5. Diverse. 

Dna 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. 
Dna 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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 3 martie 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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
2. Dna preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dna preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, se aprobă 
în unanimitate de voturi, după ce dna preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
3. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 2501/10/6 din 7.03.2022, referitoare la verificarea legalităţii Hotărârilor de la nr. 1 la nr. 7, 

adoptate de Consiliul Local al comunei Cacica în şedinţa ordinară din data de 27.01.2022. 
4. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 3279/10/6 din 11.03.2022, referitoare la verificarea legalităţii Hotărârilor de la nr. 8 la nr. 12, 

adoptate de Consiliul Local al comunei Cacica în şedinţa ordinară din data de 4.02.2022. 
 
5. Dna 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 Cojocar-Sahlean Marcel-Anton care doreşte să informeze consiliul local Cacica despre proiectul Consiliului Judeţean 

Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților care intră în parteneriat pentru reabilitarea și restaurarea prin PNRR a șase mănăstiri și patru biserici de 
lemn, dând citire, în acest sens, unui articol din ziar, fiind nemulţimit de faptul că, în comuna Cacica nu s-a putut demara un astfel de proiect. 
 Dl primar menţionează că a comunicat Consiliului Judeţean Suceava că nu avem lăcaşuri de cult pentru acest proiect, pentru că preotul a spus că 
el nu ţine biserica deschisă, aceasta fiind una dintre condiţiile impuse în cadrul proiectului. 
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Tot dl primar spune că s-a făcut adresă, iar reprezentaţii Arhiepiscopie Sucevei și Rădăuților au spus că trebuie să angajăm o persoană care să 
asigure paza, întrucât preotul a transmis şi la arhiepiscopie că nu ţine biserica deschisă. 
 Ia cuvântul dna preşedinte de şedinţă care solicită să se înceapă curăţenia în comună, având în vedere că vine primăvara. 
 Dl viceprimar este nemulţimit de faptul că, în comună, se dă foc la gunoaie necontrolat şi deja au fost câteva incendii minore. 

Dna preşedinte de şedinţă solicită să se refacă panoul de la intrarea în comună. 
Dl viceprimar spune că se va face unul nou, din lemn. 
Ia cuvântul dl consilier Boloca Constantin care solicită să se pună becuri în comună, acolo unde nu funcţionează. 
Ia cuvântul dl consilier Andronic Petru care menţionează că, a fost la Poiana Micului şi a fost impresionat de faptul că, la şcoli, sunt amenajate 

spaţii de joacă pentru copii. 
Dl primar spune că reprezentanţii şcolilor pot să demareze astfel de proiecte, pentru că există susţinere din partea consiliului local.  
Tot dl primar menţionează că există reprezentanţi ai consiliului local în Consiliul de Administraţie al Şcolii care pot veni cu propuneri. 
Dl consilier Ciornei Dumitru solicită să se resolve cu parapetul rupt din satul Pârteştii de Sus. 
Dl primar spune că s-a făcut adresă, însă nu a venit nimeni să facă ceva. 
Dl delegat sătesc Stroca Ioan solicită să se pună panou la intrarea în localitatea Maidan, pentru că nu este şi nu ştie nimeni unde începe şi unde 

se termină satul. 
Dl primar spune că se vor pune mai multe panouri, unul în Pârteştii de Sus, unul în Soloneţu Nou, cu indicarea nr. de kilometri până în satul 

Maidan. 
Dna 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, 
 
                Elena Boloca                                               Georgeta-Graţiela Volanschi 

 


