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PROCES – VERBAL 
încheiat azi  3.03.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna martie, anul 2022 

 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 23 din 24.02.2022, a 

fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară din luna martie 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. 
Dna consilier Boloca Elena, președintele de ședință, 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 ordinară a Consiliului Local Cacica din data de 4 februarie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 1304 din 16.02.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 1080 din 9.02.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022. 
   Iniţiator – primar,  Petru Todosi 
4. Proiect de hotărâre nr. 1082 din 9.02.2022 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 1076 din 9.02.2022 privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
6. Proiect de hotărâre nr. 491 din 19.01.2022 privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Proiect de hotărâre nr. 1220 din 14.02.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
8. Proiect de hotărâre nr. 1078 din 9.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
9. Proiect de hotărâre nr. 444 din 18.01.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică – Staţie de epurare, sat 
Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
10. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 22720/10/6 din 1.02.2022. 
11. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 3906/10/1 din 22.02.2022. 
12. Diverse. 

Dna preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt propuneri sau discuţii cu privire la ordinea de zi. 
Dl primar solicită introducerea pe ordinea de zi a încă unui punct, respectiv:  
-Proiect de hotărâre nr. 1652 din 1.03.2022 privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017, în vederea implementării 

proiectului de investiție intitulat ”Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, finanțat 
prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr. C 0760CN00011713500296/28.09.2017, Act Adiţional nr. 4/25.02.2021, 

motivând că este o urgenţă, întrucât, prin Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare nr. 708 din 1.03.2022 a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
şi Notificarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale nr. 707 din 1.03.2022, se solicită ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să transmitem documentele necesare pentru 
prelungirea Scrisorii de Garanţie Bancare. 

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 ordinară din data de 4 februarie 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. Dna 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, aceasta din urmă făcând precizarea că este 

vorba doar de fondurile alocate pentru şcolile din comună pentru cheltuielile de funcţionare, bani alocaţi prin Inspectoratul Şcolar al judeţul Suceava. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dna 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 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 
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3. La solicitarea doamnei preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier-contabil Sahlean Floricica-Lucia, Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 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 
 
4. Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de 

Sus, comuna Cacica, județul Suceava. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” 

Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava 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 
 
5. Dna preşedinte de şedinţă, solicită să se treacă la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
Având în vedere că nu sunt dezbateri, Proiectul de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în 

condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 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 
 
6. Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiectul de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din 

patrimoniul comunei Cacica. 
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 casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul 

comunei Cacica, aprobându-se în unanimitate de voturi. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
7. La solicitarea doamnei preşedinte de şedinţă, se dezbate Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în Comisia de 

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus. 
Din nou dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă solicită consilierilor locali să vină cu propuneri. 
Dna consilier Boloca Elena propune ca dl consilier Creţu Constantin să fie membru titular. 
Dl consilier Boloca Constantin propune ca dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton să fie membru supleant. 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri. 
Dna secretar solicită o pauză de 5 minute pentru a completa buletinele de vot cu nemele candidaţilor. 
Se reiau lucrările şedinţei iar, dna preşedinte de şedinţă o invită pe dna secretar general să distribuie buletinele de vot, întrucât exercitarea votului se face secret, pe 

bază de buletine de vot. 
 După efectuarea operaţiunii de votare, în calitate de preşedinte de şedinţă, dna Boloca Elena deschide urna şi stabileşte rezultatul votului. 
 Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi,  
1. din totalul de 13 consilieri locali care au exercitat dreptul de vot au votat cu „da” un număr de 12 consilier locali pentru ca dl consilier Creţu Constantin să reprezinte consiliul 
local în calitate de membru titular, iar 1 consilier local  a votat cu „nu”.  
- domnul consilier Creţu Constantin este ales membru titular în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii 
Gimnaziale Pârteştii de Sus. 
2. din totalul de 13 consilieri locali care au exercitat dreptul de vot, au votat cu „da” un număr de 12 consilier locali pentru ca dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton să 
reprezinte consiliul local în calitate de membru supleant, şi 1 consilier local  a votat cu „nu”. 
- domnul consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton este ales membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de 
director al Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus. 

 
8. Urmează Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2022. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă solicită să se facă propuneri pentru următorul preşedinte de şedinţă. 
Dl consilier Andronic Ioan propune ca preşedinte de şedinţă pe dl consilier Boloca Constantin. 
Dna preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri. 
Nemaifiind, se supune spre aprobare consiliului local ca dl consilier Boloca Constantin să fie preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni consecutive, respectiv 

lunile: aprilie, mai şi iunie – 2022. 
Se aprobă 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 aprobarea derulării obiectivului de 

investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică – Staţie de epurare, sat Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general Raportul de specialitate. 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri. 
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Având în vedere că nu sunt dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie 
electrică – Staţie de epurare, sat Pârteştii de Sus, comuna 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 consiliului local este Proiectul de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 

813/12.10.2017, în vederea implementării proiectului de investiție intitulat ”Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna 
Cacica, judeţul Suceava”, finanțat prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr. C 0760CN00011713500296/28.09.2017, Act Adiţional 
nr. 4/25.02.2021. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier-contabil Sahlean Floricica-Lucia, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dna preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017, 

în vederea implementării proiectului de investiție intitulat ”Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, 
judeţul Suceava”, finanțat prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr. C 0760CN00011713500296/28.09.2017, Act 
Adiţional nr. 4/25.02.2021, 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 
 
Dna preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 

11. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 22720/10/6 din 1.02.2022. 
12. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 3906/10/1 din 22.02.2022. 

 
13. Dna președinte de ședință, dă cuvântul consilierilor locali să vină cu propuneri, discuții sau dezbateri, în cadrul punctului „Diverse” de pe ordinea de zi. 
Dl primar informează consiliul local că va pleca în concediu de odihnă în perioada ce urmează, două săptămâni, începând cu data de 7.03.2022. 
Dna preşedinte de şedinţă întreabă dacă se vor primi refugiaţi din Ucraina în căminul cultural. 
Dl primar  spune că, deocamdată totul este sub controlul statului, în comuna noastră sunt refugiaţi la pensiuni, vom vedea dacă va fi mai mare nevoie. 
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 

 


