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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  26.05.2022 în şedinţa ordinară, 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. 57 din 

20.05.2022, a fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară din luna mai 2022, constatând totodată şi prezenţa a 12 consilieri locali, din 
totalul de 13 convocaţi, lipsă fiind motivat dl consilier Andronic Petru, care este plecat cu soţia la spital la Cluj. La şedinţă participă şi cei doi delegaţi săteşti 
convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dl consilier Boloca Constantin, 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 tuturor proiectelor. 
Dl primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local Cacica din data de 13 mai 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 3118 din 11.04.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 3120 din 11.04.2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului 
în suprafață de 25 ml, reprezentând terenul traversat de un conductor electric aerian de branşament, în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie 
electrică a locuinţei – Ungureanu Daniela, localitatea Runcu, nr. 1352C, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 3124 din 11.04.2022 privind aprobarea achiziţionării unui autoturism în sistem leasing, necesar pentru buna desfăşurarea a 
activităţilor Primăriei Comunei Cacica, judeţul Suceava. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 3122 din 11.04.2022 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. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
6. Diverse. 
  

Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt propuneri sau discuţii cu privire la ordinea de zi. 
Dl primar solicită introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre nr. 4151 din 25.05.2022 privind acordarea mandatului special 

reprezentantului UAT comuna CACICA în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava(A.J.A.C Suceava), să voteze pentru  
alegerea președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava a membrilor asociați care au adoptat 
hotărâri pentru retragerea din Asociație și din Contractul de delegare, aprobarea Actelor adiționale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, aprobarea Actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT 
comuna CACICA, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și Actul Adițional 
la Contractul de delegare, menţionând că, următoarea şedinţă ordinară va fi la sfârşitul lunii iunie iar, Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava 
solicită ca această hotărâre să fie adoptată şi transmisă în cel mai scurt timp. 

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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din data de 13 mai 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. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice. 
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 aprobarea decontării navetei cadrelor didactice, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce 

dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 
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Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
3. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. 

DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 25 ml, reprezentând terenul traversat de un conductor electric aerian de branşament, în vederea 
efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a locuinţei – Ungureanu Daniela, localitatea Runcu, nr. 1352C, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. 

DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 25 ml, reprezentând terenul traversat de un conductor electric aerian de branşament, în 
vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a locuinţei – Ungureanu Daniela, localitatea Runcu, nr. 1352C, comuna Cacica, judeţul 
Suceava”, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
4. Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism în sistem leasing, 

necesar pentru buna desfăşurarea a activităţilor Primăriei Comunei Cacica, judeţul Suceava. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism în sistem 

leasing, necesar pentru buna desfăşurarea a activităţilor Primăriei Comunei Cacica, judeţul Suceava, de către dl preşedinte de şedinţă, aprobându-se 
în unanimitate de voturi. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
5. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se treacă la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre 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 secretar general Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Dl primar explică unde sunt situate drumurile care fac obiectul acestui proiect de hotărâre. 
Dl consilier Chachula Francisc-Ioan întreabă câţi km de drum sunt. 
Dl primar spune că nu am calculat exact însă, sunt drumuri scurte, care trebuie înregistrate în evidenţele primăriei şi intabulate, altfel se bagă 

oamenii în drumuri, extinzându-şi proprietăţile. 
Tot dl primar solicită consilierilor locali ca, în cazul în care au cunoştinţă de drumuri care nu sunt înregistrate în evidenţele primăriei, să fie 

comunicate dl consilier urbanism Ciornei Neculai pentru a fi intabulate şi trecute în domeniul public al comunei. 
Având în vedere că nu sunt şi alte dezbateri, Proiectul de hotărâre 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, în urma supunerii la vot de către dl preşedinte de şedinţă. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
6. Ultimul proiect supus dezbaterii consiliului local este cel introdus pe ordinea de zi la solicitarea dlui primar, respectiv, Proiectul de hotărâre 

privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna CACICA în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare 
Suceava(A.J.A.C Suceava), să voteze pentru  alegerea președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, aprobarea retragerii din A.J.A.C 
Suceava a membrilor asociați care au adoptat hotărâri pentru retragerea din Asociație și din Contractul de delegare, aprobarea Actelor adiționale de 
modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, aprobarea Actului adițional la contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare 
Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna CACICA, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene 
pentru Apă şi Canalizare Suceava și Actul Adițional la Contractul de delegare. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna CACICA în Adunarea Generală a Asociaţiei 

Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava(A.J.A.C Suceava), să voteze pentru  alegerea președintelui Asociației Județene pentru Apă și 
Canalizare Suceava, aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava a membrilor asociați care au adoptat hotărâri pentru retragerea din Asociație și din 
Contractul de delegare, aprobarea Actelor adiționale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi 
Canalizare Suceava, aprobarea Actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și 
acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT 
comuna CACICA, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și 
Actul Adițional la Contractul de delegare, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot, având în vedere că nu 
sunt dezbateri sau discuţii. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
7. Dl președinte de ședință, dă cuvântul consilierilor locali să vină cu propuneri, discuții sau dezbateri, în cadrul punctului „Diverse” de pe ordinea 

de zi. 
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Ia cuvântul dna secretar general care prezintă Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 9487/10/2 din 17.05.2022 referitoare la 
obligativitatea aleşilor locali de a prezenta un raport de activitate anual. 

Dl consilier Finiş Ioan menţionează că, nu este cazul nostru pentru că, toţi consilierii au depus rapoartele de activitate pe anul anterior, în termenul 
prevăzut de lege. 

Dna secretar spune că au fost publicate pe site-ul comunei toate rapoartele de activitate, atât a primarului şi viceprimarului, cât şi a consilierilor 
locali. 

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 

 

 

 


