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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  10.03.2023 în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna martie – anul 2023 
 

 
Doamna …………., secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în 

baza Dispoziţiei primarului nr. 38 din 10.03.2023, a fost convocat de îndată consiliul local pentru a se 
desfăşura şedinţa extraordinară din luna martie 2023, constatând totodată şi prezenţa a 11 consilieri 
locali, din totalul de 13 convocaţi, lipsă fiind motivat dl consilier …….. şi dl viceprimar ……………, 
ambii fiind internaţi în spital. La şedinţă participă şi cei doi delegaţi săteşti convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dl consilier ………., președintele de ședință, constatând prezenţa celor 11 consilieri locali şi a 

delegaţilor săteşti, declară şedinţa deschisă şi dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de 
zi, de altfel şi iniţiatorul proiectelor. 

Dl primar dă citire ordinii de zi, după cum urmează: 
1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2023. 
2. Proiect de hotărâre nr. 1963 din 7.03.2023 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii 
„Înfiinţare capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile 
în comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

Iniţiator –primar 
3. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 72/10/6 din 1.03.2023 
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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
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1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2023, 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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
2. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

derulării obiectivului de investiţii „Înfiinţare capacităţi de producere a energiei electrice pentru 
consum propriu din surse regenerabile în 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. 
Ia cuvântul dl primar care explică faptul că, dorim să depunem un proiect prin PNRR, este 

apărut Ghidul consultativ pentru aceste proiecte, însă ne grăbim să întocmim documentaţia, astfel 
încât, o dată cu deschiderea apelului, să putem depune cererea de finanţare, pentru că se merge pe 
sistemul primul venit-primul servit. 

Dl. consilier ….. întreabă unde se vor amplasa panourile fotovoltaice. 
Dl primar spune că avem o parcelă de teren peste drum de clădirea primăriei pe care nu o 

folosim la nimic, fiind doar un deal, o coastă. 
Dl consilier …………… întreabă ce putere vor avea panourile. 
Dl primar spune că proiectantul a făcut nişte calcule însă, nu ne-a comunicat încă nimic cu 

privire la acest lucru. 
Dl consilier …………… întreabă dacă se vor prinde în acest proiect şi staţii de reîncărcare. 
Dl primar spune că staţiile de reîncărcare se vor prinde în proiectul privind pistele de biciclete. 
Dl consilier ………….. întreabă dacă prin acest proiect se va asigura şi iluminatul public. 
Dl primar menţionează că acest proiect va cuprinde cam tot ceea ce înseamnă energie 

electrică, inclusiv iluminatul public. 
Întrucât nu mai sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

derulării obiectivului de investiţii „Înfiinţare capacităţi de producere a energiei electrice 
pentru consum propriu din surse regenerabile în comuna Cacica, judeţul Suceava”, se aprobă 
în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot. 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
3. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 72/10/6 din 1.03.2023, privind 

verificarea legalităţii Hotărârilor nr. 86-87, adoptate în şedinţa extraordinară din data de 27.12.2022. 
 
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. 
Dna secretar general informează despre faptul că există încă o solicitare pentru 

concesionarea unei parcele de teren, pentru amplasarea unei cafenele. 
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Dl consilier ……………. spune că, în parcul din centrul satului Cacica nu este prea bine, 
având în vedere faptul că este singurul parc verde din zonă. 

Dl primar menţionează că este vorba despre cererea dlui ………………, care solicită să 
amplaseze chioşcul peste drum de biserică, însă nu putem să acceptăm pentru că, în primul rând, 
este în zona bisericii iar, în al doilea rând, în acea zonă se derulează proiectul privind pistele de 
biciclete.  

Dna consilier …………. este de părere că ar trebui să stabilim locaţia şi să scoatem la licitaţie 
parcela respectivă. 

Dl consilier ……………. este de părere că ar merge în parc o cafenea mică, însă doar pentru 
a servi cafea. 

Dl primar propune să le transmitem celor doi solicitanţi despre intenţia noastră de a scoate la 
licitaţie publică o parcelă de teren, de cca. 50 mp., pentru concesiune, pe o perioadă de 5 ani, pentru 
amplasarea unei cafenele, fără terasă şi băuturi alcoolice, participanţii la licitaţii putând fi doar 
persoanele juridice. 

Domnii consilier sunt de acord cu propunerea dlui primar. 
Dl președinte de ședință întreabă dacă 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, 
 
             

 
          

 


