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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  3.11.2022 în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, 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. 143 

din 1.11.2022, a fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din luna noiembrie 2022, constatând totodată 
şi prezenţa a 12 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi, lipsă fiind nemotivat dl consilier Andronic Ioan. La şedinţă participă cei doi delegaţi săteşti 
convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
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 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 27 octombrie 2022. 
2. Proiect de hotărâre nr. 8955 din 1.11.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 

3. Proiect de hotărâre nr. 8954 din 1.11.2022 privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete” 
pentru derularea obiectivului de investiţie „Amenajare piste de biciclete în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
4. 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 ordinară din data de 27 octombrie 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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, 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. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă dacă ne încadrăm cu cheltuielile şi facturile pentru iluminat până la sfârşitul anului. 
Dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia spune că acum ne încadrăm, tocmai de aceea am modificat bugetul şi am prins fonduri pentru 

iluminatul public, menţionând şi faptul că, factura pe care am primit-o acum, are valoarea cea mai mare. 
Dl primar informează că a fost redusă perioada pentru iluminatul public, pentru a mai face economie. 
Dl viceprimar care spune că cetăţenii din comună sunt nemulţumiţi de faptul că s-a redus perioada pentru iluminat public. 
Întrucât nu sunt şi alte 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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru 12, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
3. Cel de-al doilea proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă este Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

participării Comunei Cacica în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete” pentru derularea obiectivului de investiţie „Amenajare piste de 
biciclete în satul Pârteștii de Sus, comuna 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. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă, care va fi cofinanţarea pentru acest proiect. 
Dl primar spune că nu ştim încă, deocamdată dorim să îl depunem, fiind vorba despre construirea unei piste de biciclete pe o lungime de 5 km, de 

la gara Cacica, pe partea stângă a drumului, până pe deal la locuinţa dlui Cucirca Gheorghe şi de acolo, pe imaş, până la drumul judeţean, care duce la 
Botoşana. 
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Dl consilier Chachula Francizc-Ioan este de părere că ar fi trebuit să se facă şi prin satul Soloneţu Nou. 
Dl primar spune că nu ai pe unde, traseul nu este cel final, putem să ne mai gândim. 
Dl consilier Finiş Ioan este de părere că ar trebui să se facă de la locuinţa dlui Ilişoi Gheorghe, pe marginea Pârâului Saca. 
Dl primar spune că nu se poate pe acolo, este strâmt, s-au băgat cetăţenii cu proprietăţile în drum şi l-au îngustat. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă care va fi valoarea proiectului. 
Dl primar spune că valoarea acestui proiect va fi de 2 milioane de lei. 
Dl consilier Finiş Ioan vine cu ideea că cel mai bine ar fi să se meargă cu pista de la gară până la Runc. 
Dl primar spune că o să ne mai gândim. 
Nemaifiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul „Programului de realizare a pistelor 

pentru biciclete” pentru derularea obiectivului de investiţie „Amenajare piste de biciclete în satul Pârteștii de Sus, comuna 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 
 
4. 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 Cojocar-Sahlean Marcel-Anton, care dă citire unor articole din ziar, unde se precizează că au fost alocate fonduri pentru 

unităţilor de cult din judeţ, fiind nemulţumit de faptul că nu s-au făcut demersuri pentru a include şi biserica de lemn din satul Pârteştii de Sus. 
Dl primar spune că noi am venit cu iniţiativă, am trimis adresă, atât la Parohie, cât şi la Arhiepiscopie, pentru a ne transmite programul de vizitare, 

aceasta fiind o condiţie în cadrul programului, însă nici una din cele două instituţii nu au dat curs solicitărilor noastre, mai mult decât atât ne-au solicitat să le 
angajăm noi un paznic. 

Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă nu putem încerca din nou să vorbim cu preotul. 
Dl primar spune că este prea târziu, trebuia să fie comuna Cacica prinsă în program. 
Ia cuvântul dl preşedinte de şedinţă care informează consiliul local despre faptul că, sunt multe persoane care reclamă faptul că nu se iau măsuri 

cu privire la câinii fără stăpân, care împiedică copii să meargă la şcoală. 
Dl viceprimar spune că nu găseşte o soluţie, sunt câini cu stăpân care sunt lăsaţi liber. 
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 

 


