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ROMÂNIA 
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COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  27.01.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna ianuarie, anul 2022 

 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 4 din 21.01.2022, a fost 

convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară din luna ianuarie 2022, constatând totodată şi prezenţa a 13 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi. La 
şedinţă participă şi cei doi delegaţi săteşti convocaţi respectiv, dl Poriuc-Lăzărean Atanase-Petru şi dl Stroca Ioan.  

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia, dna Flutur Elena – referent în cadrul compartimentului 

de asistenţă socială şi dna consilier-impozite şi taxe Andronic Violeta. 
Dna consilier Boloca Elena, președintele de ședință nou ales, constatând prezenţa celor 13 consilieri local 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 extraordinara, convocată de îndată, a Consiliului Local Cacica din data de 27 decembrie 2021. 
2. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cacica şi situaţia gestionării bunurilor pentru anul 2021. 
3. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Cacica, pe semestrul II -  anul 2021. 
4. Proiect de hotărâre nr. 9937 din 14.12.2021 privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local al comunei Cacica, judeţul Suceava. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 9936 din 14.12.2021 privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2022. 
   Iniţiator – primar,  Petru Todosi 
6. Proiect de hotărâre nr. 9939 din 14.12.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni şi/sau de lucrări de interes local, pentru anul 2022, ce vor fi executate de către 
beneficiarii de ajutor social. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Proiect de hotărâre nr. 9934 din 14.12.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din  comuna Cacica. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
8. Proiect de hotărâre nr. 9928 din 14.12.2021 privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2022-
2023. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
9. Proiect de hotărâre nr. 9930 din 14.12.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei CACICA, judeţul Suceava. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
10. Proiect de hotărâre nr. 10061 din 17.12.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019 privind aprobarea de achiziţie directă de 
servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – fracţie uscată şi 
fracţie umedă, provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori, al comunei Cacica, judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
11. 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din data de 27 decembrie 2021, 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
2. Dna preşedinte de şedinţă Boloca Elena dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cacica şi 

situaţia gestionării bunurilor pentru anul 2021.  
 
3. Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei Flutur Elena, referent în cadrul compartimentului de asistenţă socială, pentru a prezenta Raportul privind activitatea 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Cacica, pe semestrul II -  anul 2021. 
 
4. Dna preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local şi al bugetului 

activităţilor autofinanţate. 
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 Ciornei Dumitru întrebă unde se vor face pistele de biciclete. 
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Dl primar spune că, pistele de biciclete se vor face unde sunt trotuarele din satul Cacica, de la Vâsculeasa şi până în dreptul şcolii din Cacica, pe partea dreaptă a 
drumului. 

Dna preşedinte de şedinţă întrebă dacă se vor desfiinţa balustradele. 
Dl primar spune că, probabil se vor desfiinţa, că proiectul se derulează prin PNNR şi timpul este foarte scurt, motiv pentru care nu putem să mergem pe marginea 

drumului naţional pentru că riscăm să pierdem depunerea proiectului în timp util, având în vedere că vom avea nevoie de avizul de la Drumuri Naţionale. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă se mai derulează vreun proiect cu privire la instalarea unor staţii de încărcare. 
Dl primar spune că, încă nu ştim, se dau şi microbuze electrice pentru transportul elevilor însă, problema este că staţia de încărcare trebuie să fie amplasată lângă 

un transformator şi lângă o parcare. 
Ia cuvântul dl consilier Finiş Ioan care întreabă dacă şanţul care coboară din deal de la Baltarul nu se poate prinde într-un proiect pentru a fi amenajat. 
Dl primar spune că va încerca să vadă ce se poate face. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă în ce fază suntem cu prelungirea reţelei de apă şi canalizare. 
Dl primar spune că acest proiect este depus, ca şi drumul de la Neagra, prin PNI, se lucrează la el, Studiul de fezabilitate fiind aproape gata. 
Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local şi al bugetului 

activităţilor autofinanţate, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dna preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
5. La solicitarea doamnei preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2022. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2022, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dna 

preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
6. Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni şi/sau de lucrări de interes local, pentru 

anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii. 
Ia cuvântul dl viceprimar care menţionează că este doar o singură persoană care trebuie să efectueze ore de muncă, respectiv dl Isac Constantin. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni şi/sau de lucrări de interes local, 

pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social de către dna preşedinte de şedinţă, aprobându-se în unanimitate de voturi. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
7. Dna preşedinte de şedinţă, solicită să se treacă la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de 

Analiză şi Acoperire a Riscurilor din  comuna Cacica. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Ia cuvântul dl viceprimar care menţionează că a fost o alunecare de teren în Soloneţu Nou, la Beleş, că au fost reprezentanţi ai Apelor Române care au constatat 

acest lucru. 
Având în vedere că nu sunt alte dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din  comuna 

Cacica, se aprobă în unanimitate de voturi, în urma supunerii la vot de către dna preşedinte de şedinţă. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
8. Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, 

pentru anul școlar 2022-2023. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii. 
Întrucât nu sunt, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, pentru anul 

școlar 2022-2023, aprobându-se în unanimitate de voturi. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
9. Dna preşedinte de şedinţă, solicită să se treacă la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, 

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei CACICA, judeţul Suceava. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Ia cuvântul dna preşedinte de şedinţă care menţionează că, din punctul dumneaei de vedere, nu era nevoie de înfiinţarea unui nou post în compartimentul 

urbanism, acest lucru se putea rezolva prin delegarea unor atribuţii celorlalţi salariaţi din alte compartimente. 
Dl primar spune că, deocamdată vom scoate la concurs doar postul din cadrul compartimentului asistenţă socială, pentru că ocupanta postului pleacă la pensie.  
Având în vedere că nu sunt şi alte discuţii, Proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei, statului de funcţii 

şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei CACICA, judeţul Suceava, se aprobă în unanimitate de voturi, în urma supunerii la vot de 
către dna preşedinte de şedinţă. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
10. Ultimul proiect supus dezbaterii de către dna preşedinte de şedinţă este Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 

septembrie 2019 privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de colectare separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – fracţie uscată şi fracţie umedă, provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, al comunei Cacica, judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare. 

Din nou dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dna preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt discuţii, se supune spre aprobarea consiliului local, de către dna preşedinte de şedinţă, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019 privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de 
colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – fracţie uscată şi fracţie umedă, provenind din activităţi comerciale, din 
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industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare, aprobându-se în unanimitate de voturi.  

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
11. 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 dna secretar general al comunei care prezintă: 
- Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 20607/10/6 din 13.01.2022 privind verificarea legalităţii Hotărârilor Consiliului Local Cacica nr. 78 – 81 adoptate 

în şedinţa ordinară din 24.11.2021, 
- Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 21632/10/6 din 13.01.2022 privind verificarea legalităţii Hotărârilor Consiliului Local Cacica nr. 82 – 89 adoptate 

în şedinţa ordinară din 8.12.2021, 
- Cererea domnului Revai Gheruci şi Revai Maria prin care solicită să achiziţioneze o parcelă de teren din zona locuinţei dumnealor în suprafaţă de 5 ari pentru a 

stabiliza terenul. 
Dl primar spune că vom evalua terenul şi îl vom scoate la vânzare. 
- Cererile dlor Straton Gheorghe, Turculeţ Gheorghe şi Ciornei Onofrei Anton, prin care solicită scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, prevalându-se de 

prevederile Decretului –Lege 118/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ia cuvântul dna consilier-impozite şi taxe Andronic Violeta cate menţionează că, s-a modificat codul fiscal şi că, persoanele care se încadrează în prevederile 

decretului lege, beneficiază de scutire prin efectul legii, nemaifiind necesară o cerere în acest sens. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei consilier Olaru Magdalena care informează consiliul local despre faptul că, există o solicitare verbală  din partea dlui 

Armeanu, fostul director al şcolii din Cacica, care solicită alocarea unor fonduri pentru achitarea unor exemplare a volumului de carte scrisă de dumnealui, referitoare la comuna 
Cacica. 

Dl primar spune că vom avea în vedere acest lucru când vom aproba bugetul. 
Dna secretar general solicită consilierilor locali să depună rapoartele de activitate pentru anul 2021. 
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 

 


