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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  27.10.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna octombrie – anul 2022 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în 

baza Dispoziţiei primarului nr. 132 din 20.10.2022, a fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa 
ordinară, în data de 27 octombrie 2022, constatând totodată şi prezenţa a 12 consilieri locali, din totalul de 13 
convocaţi, lipsă fiind motivat dl consilier Iuga Ştefan, care nu poate fi prezent pentru că are un deces în familie, 
respectiv soţia acestuia. 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 Finiş Ioan, 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 a Consiliului Local Cacica, convocată de îndată, 
din data de 13 octombrie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 7146 din 14.09.2022 privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 
septembrie 2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 7148 din 14.09.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Extinderea rețelei 
publice de apă potabilă în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava”. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 7769 din 30.09.2022 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei CACICA, judeţul Suceava. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 17230/10/6 din 12.10.2022. 
6. Prezentarea Raportului de audit nr. 7785 din 30.09.2022 şi a Deciziei nr. 29 din 18 octombrie 2022 a Camerei de 
Conturi Suceava   
7. 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 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 octombrie 

2022, a fost pus la dispoziţia consilierilor locali, pentru a fi studiat înainte de începerea şedinţei, preşedintele de 
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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. Primul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă, este Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 septembrie 2022. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier contabil, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă mai sunt restanţieri vechi. 
Dna consilier contabil Sahlean Floricica-Lucia spune că este S.C. Mica Industrie şi Prestări Servicii SRL, 

despre care s-a mai vorbit şi în anii anteriori şi acum S.C. NORD SCALA SRL şi S.C. LAROX WOOD HOUSE SRL, 
acestea două din urmă formulând cereri pentru eşalonare de plată. 

Dna conslier Boloca Elena întreabă ce restanţă are S.C. NORD SCALA. 
Dl primar spune că cca. 100.000 lei, însă aceste restanţe se datorează faptului că au construit clădiri noi, au 

făcut investiţii. 
Nemaifiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 

30 septembrie 2022, 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 
 
3. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării 

obiectivului de investiţie „Extinderea rețelei publice de apă potabilă în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, județul 
Suceava”. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă doreşte cineva să se înscrie la cuvânt. 
Dl primar spune că se poate să reuşim să depunem acest proiect prin PNRR, aşteptăm răspuns să vedem 

dacă ne-au inclus în lista „aglomerărilor urbane”. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie 

„Extinderea rețelei publice de apă potabilă în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava”, se 
aprobă, 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. 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. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei 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 
 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
5. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 17230/10/6 din 12.10.2022, privind verificarea legalităţii 

Hotărârilor nr. 56-62, adoptate în şedinţa ordinară din data de 27.09.2022. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei consilier contabil pentru a prezenta: 
6. Raportului de audit nr. 7785 din 30.09.2022 şi a Deciziei nr. 29 din 18 octombrie 2022 a Camerei de 

Conturi Suceava. 
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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. 

Ia cuvântul dl consilier Chachula Francizc-Ioan care solicită dlui viceprimar să se facă curăţenie în satul 
Soloneţu Nou, având în vedere că vor avea loc „Zilele Soloneţului”. 

Dl viceprimar spune că se va ocupa de acest lucru. 
Ia cuvântul dl primar care prezintă cererea numitului Malikci Vitold din Ucraina, care solicită să i se dea o 

căsuţă în care să locuiască împreună cu mama dumnealui. 
Tot dl primar menţionează că i-a îndrumat să vorbească cu preotul romano-catolic din Soloneţu Nou, iar 

acesta a spus că va întreba în biserică, atunci când este liturghie, încercând să îi ajute şi să găsească o soluţie. 
Ia cuvântul dl viceprimar care informează consiliul local despre faptul că, pe data de 5 noiembrie 2022, va 

avea loc inaugurarea căminului cultural din satul Pârteştii de Sus, iar apoi „Balul gospodarilor”, invitând consilierii 
locali să participe la aceste evenimente. 

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 Finiş                                                   Georgeta-Graţiela Volanschi 

 
 


