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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  29.11.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna noiembrie – anul 2022 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează 

consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 152 din 23.11.2022, a fost convocat consiliul 
local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară, în data de 29 noiembrie 2022, constatând totodată şi 
prezenţa a 13 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi. 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 13 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 3 noiembrie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 8429 din 17.10.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor 
didactice pentru luna septembrie - 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 8441 din 17.10.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 
59 din 27 septembrie 2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. 
AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în suprafață de 60 ml., în vederea efectuării 
lucrării „Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii Agroturistice” aparţinând S.C. AUTOSERVICE 
PĂSTRĂV SRL din localitatea Cacica, comuna Cacica, județul Suceava”.  

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 8443 din 17.10.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului  
burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat, la nivelul  comunei Cacica, județul Suceava. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 8445 din 17.10.2022 privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru 
organizarea unor activităţi culturale în perioada Sărbătorilor de iarnă. 
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   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
6. Proiect de hotărâre nr. 8449 din 17.10.2022 privind participarea Comunei Cacica, județul 
Suceava, ca membru fondator, în vederea înființării Asociației de Management al Destinaţiei 
Turistice Suceviţa-Putna.                         

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Proiect de hotărâre nr. 8452 din 17.10.2022 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 
8. Proiect de hotărâre nr. 8456 din 17.10.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie 
„Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă  Drumului Naţional DN2E - partea dreaptă, în satul 
Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
9. Proiect de hotărâre nr. 9481 din 23.11.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica 
pe anul 2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
10. Proiect de hotărâre nr. 8458 din 17.10.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie 
„Instalare camere de supraveghere în comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
11. Proiect de hotărâre nr. 8497 din 17.10.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie 
„Branşament la reţeaua publică de apă şi racordare la reţeaua publică de canalizare pentru 
Dispensar uman Cacica şi Complex Cultural Turistic „Casa Naţionalităţilor Cacica” din satul Cacica, 
comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi  
12. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 18118/10/6 din 3.11.2022. 
13. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 18743/10/6 din 3.11.2022. 
14. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 19273/10/6 din 1.11.2022. 
15. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 18981/10/7 din 4.11.2022 
16. 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 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 

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

este Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna 
septembrie - 2022. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor 

didactice pentru luna septembrie - 2022, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte 
de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
3. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre pentru 

revocarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 59 din 27 septembrie 2022 privind acordarea cu titlu 
gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în 
suprafață de 60 ml., în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii 
Agroturistice” aparţinând S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL din localitatea Cacica, 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. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local 

Cacica nr. 59 din 27 septembrie 2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi 
servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL, asupra terenului în suprafață de 60 ml., în 
vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a „Pensiunii Agroturistice” 
aparţinând S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL din localitatea Cacica, comuna Cacica, județul 
Suceava”, se aprobă, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
4. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

numărului și a cuantumului  burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023, pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, la nivelul  comunei Cacica, județul 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 aprobarea numărului 

și a cuantumului  burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023, pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, la nivelul  comunei Cacica, județul Suceava, se aprobă în 
unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
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5. Se trece la Proiectul de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru 

organizarea unor activităţi culturale în perioada Sărbătorilor de iarnă. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Având în vedere că nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind alocarea 

unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale în perioada 
Sărbătorilor de iarnă, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl 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. Următorul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă 

este Proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Cacica, județul Suceava, ca membru 
fondator, în vederea înființării Asociației de Management al Destinaţiei Turistice Suceviţa-Putna. 

Din nou, dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de 
specialitate. 

Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Ia cuvântul dl primar care menţionează că, aceste OMD-uri se pot organiza la nivel local sau 

zonal, se pot organiza prin contribuţia mai multor UAT-uri, scopul este atragerea fondurilor şi 
derularea unor proiecte de investiţii, fiind bine ştiut faptul că, tot prin GAL, am achiziţionat 
autospeciala pentru stins incendii şi am făcut drumul la Gorceni, iar în comuna Cacica, tot prin GAL, 
s-au construit pensiuni. 

Dna consilier Boloca Elena întreabă care va fi contribuţia noastră. 
Dna secretar spune că, fiecare asociat va contribui cu suma de 9.500 lei pentru patrimoniul 

iniţial, iar contribuţia anuală ca membru va fi de 1000 lei/an. 
 
 
Nemaifiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Cacica, județul 

Suceava, ca membru fondator, în vederea înființării Asociației de Management al Destinaţiei 
Turistice Suceviţa-Putna, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl 
supune la vot. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
7. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  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. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
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Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, 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, după ce dl preşedinte de 
şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
8. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă  Drumului 
Naţional DN2E - partea dreaptă, în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Ia cuvântul dl primar care spune că am aprobat derularea acestui proiect însă, s-au trecut în 

denumirea obiectivului de investiţie km, care erau greşiţi. 
Dl viceprimar spune că aleea se va face de la Crucea Drumului şi până la Podul Secii.  
Dna consilier Boloca Elena este de părere că ar trebui să se facă şi în continuare, până la 

Gara Cacica. 
Dl primar spune că facem partea acesta, după care vom putea să facem şi spre gară. 
Dna consilier Boloca Elena consideră că ar fi mai bine să se facă tot odată, pentru că, spune 

dumneaei că, circuitul şi mersul documentelor va fi doar unul şi se poate rezolva mai repede. 
Dl primar spune că ar fi în plus cca. jumătate de km, iar pentru acea zonă nu vom mai avea 

nevoie de avizul Drumurilor Naţionale. 
Tot dl primar menţionează că, în acea zonă nu sunt toate gospodăriile branşate la apă şi 

canalizare, motiv pentru care consideră că ar trebui să mai aşteptăm ca să nu facem trotuare şi apoi 
să le spargem. 

Având în vedere că nu mai sunt şi alte dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă  Drumului 
Naţional DN2E - partea dreaptă, în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, 
se aprobă în unanimitate de voturi, în urma supunerii la vot de către dl preşedinte de şedinţă. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
9. Se dezbate  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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
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10. La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Instalare camere de supraveghere în comuna Cacica, 
judeţul Suceava”. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Ia cuvântul dl viceprimar care informează că s-a discutat cu reprezentanţii SDG care asigură 

mentenanţa sistemului de supraveghere existent la primărie, vor fi instalate în comună 28 de camere 
de supraveghere, în centru, în intersecţii, la şcoli, la biserici, la toate intrările în comună, în zonele 
unde se aruncă deşeuri. 

Dl consilier Chachula Francizc-Ioan întreabă dacă se vor instala şi în Soloneţu Nou. 
Dl viceprimar spune că în toate satele din comună. 
Nemaifiind alte dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului 

de investiţie „Instalare camere de supraveghere în comuna Cacica, judeţul Suceava”, se 
aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
11. Ultimul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă, 

este Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Branşament la 
reţeaua publică de apă şi racordare la reţeaua publică de canalizare pentru Dispensar uman Cacica 
şi Complex Cultural Turistic „Casa Naţionalităţilor Cacica” din satul Cacica, comuna Cacica, judeţul 
Suceava”. 

Din nou, dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de 
specialitate. 

Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Nemaifiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de 

investiţie „Branşament la reţeaua publică de apă şi racordare la reţeaua publică de canalizare 
pentru Dispensar uman Cacica şi Complex Cultural Turistic „Casa Naţionalităţilor Cacica” din 
satul Cacica, comuna Cacica, judeţul Suceava”, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl 
preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
12. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 18118/10/6 din 3.11.2022, privind 

verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 63-64, adoptate în şedinţa extraordinară din data de 13.10.2022. 
13. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 18743/10/6 din 3.11.2022, privind 

verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 65-67, adoptate în şedinţa ordinară din data de 27.10.2022. 
14. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 19273/10/6 din 1.11.2022, privind 

verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 68-69, adoptate în şedinţa extraordinară din data de 3.11.2022. 
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 15. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 18981/10/7 din 4.11.2022, referitoare 
la aplicarea prevederilor legale ce reglementează modul de desfăşurare şi de transmitere a 
şedinţelor de consiliu local în mediul online, pentru a se asigura accesul cetăţenilor la lucrările 
şedinţelor şi a fi informaţi cu privire şa deciziile luate. 

 
16. 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 dna secretar general care prezintă două cereri formulate de către Biserica 

Penticostală, prin care solicită două parcele de teren, una pentru amenajarea unei parcări, cealaltă 
pentru lărgirea cimitirului. 

Dl primar menţionează că vom găsi o soluţie până la următoarea şedinţă, solicitându-i dlui 
viceprimar să se deplaseze în zonă să vadă care sunt problemele, atât cu cimitirul, cât şi cu 
parcarea. 

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, 
 
                

 


