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ROMÂNIA 
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COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  3.06.2022 în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna iunie – anul 2022 
 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 66 din 

31.05.2022, a fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din luna iunie 2022, constatând totodată şi 
prezenţa a 13 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi. La şedinţă participă cei doi delegaţi săteşti convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dl consilier Boloca Constantin, 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 proiectelor. 
Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia. 
Dl primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa ordinară, din data de 26 mai 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 4317 din 31.05.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022. 
3. 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 ordinară din data de 26 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
2. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  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 
 
3. Dl președinte de ședință, dă cuvântul consilierilor locali să vină cu propuneri, discuții sau dezbateri, în cadrul punctului „Diverse” de pe ordinea 

de zi. 
Dl consilier Boloca Constantin menţionează că, a observat că au fost săpate gropi, însă nu s-au pus încă stâlpii pentru iluminatul public.  
Dl viceprimar spune că o parte au fost puşi, trebuie să mai aducă. 
Ia cuvântul dna consilier Olaru Magdalena care solicită să se intervină într-un fel la drumul unde locuieşte Zica Marchievici, pentru că, atunci când 

plouă, nu se mai poate circula. 
Dl primar spune că nu se poate interveni acolo pentru că este pantă, atunci când faci un drum printr-un proiect trebuie să obţii avize iar, în 

această situaţie nu vor putea fi întrunite standardele necesare pentru obţinerea avizelor. 
Dl consilier Ciornei Dumitru spune că a observat că încă se mai sapă pentru proiectul privind apa şi canalizarea. 
Dl primar menţionează că suntem în faza de recepţie la terminarea lucrărilor şi se mai lucrează la reparaţii. 
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 
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