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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat azi  17.02.2023 în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local al 

comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna februarie – anul 2023 
 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 30 din 

15.02.2023, a fost convocat de îndată consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară din luna februarie 2023, constatând totodată şi prezenţa a 
11 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi, lipsă fiind nemotivat dl consilier Chachula Francizc-Ioan şi dl consilier Creţu Constantin. La şedinţă participă 
cei doi delegaţi săteşti convocaţi. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Dl consilier Ciornei Dumitru, 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 31 ianuarie 2023. 
2. Proiect de hotărâre nr. 1292 din 15.02.2023 privind implementarea proiectului „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica, județul 
Suceava”. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
3. Proiect de hotărâre nr. 1294 din 15.02.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica, județul 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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
1. Întrucât, procesul-verbal întocmit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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 implementarea proiectului „Extindere sistem de apă şi canalizare 

în Staţiunea turistică 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. 
Ia cuvântul dl primar care menţionează că, extinderea reţelei de apă şi canalizare se va face în satele Pârteştii de Sus şi Cacica, proiectul 

cuprinde printre altele: 3 staţii de epurare ape uzate, 18 hidranţi, 365 cămine racord pentru apă şi canalizare, apometre cu citire la distanţă, foraje nu sunt 
prevăzute în proiect pentru că nu sunt eligibile, iar proiectul se va întinde pe o suprafaţă de cca. 40 km. 

Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă care este preţul pentru cei care sunt deja racordaţi la reţea. 
Dl primar spune că preţul este de 9 lei m3, preţ care cuprinde ambele servicii, respectiv atât apa cât şi canalizarea. 
Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Extindere sistem de apă şi 

canalizare în Staţiunea turistică Cacica, județul 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 
 
3. Se trece la dezbaterea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică 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. 
Dl primar menţionează că valoarea totală a proiectului este de 21.435.493,06 lei. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă dacă valoarea este mai mare decât celălalt proiect pentru extindere. 
Dl primar spune că da, valoarea este mai mare însă, şi proiectul este mai mare şi trebuie luat în calcul că a crescut forţa de muncă, materialele s-

au scumpit, preţul carburanţilor a crescut. 
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Dl consilier Ciornei Dumitru solicită ca, în situaţia în care nu se aprobă valoarea întreagă a proiectului să nu se renunţe la zona „Vale” din Pârteştii 
de Sus. 

Dl primar precizează că, acest proiect nu se derulează prin fonduri guvernamentale, motiv pentru care nu se pune problema. 
 Întrucât nu sunt şi alte dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect 

Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica, 
județul 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 
 
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 primar care informează consiliul local despre faptul că proiectul privind eficientizarea energetică la şcoli a fost aprobat şi că a fost 

notificat să se prezinte în termen de 5 zile la minister pentru a semna contractul. 
De asemenea, dl primar spune că a mai depus un proiect pentru dotări la şcoli prin PNNR, iar pentru şedinţa din luna martie a iniţiat un proiect 

pentru achiziţie de utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi a spaţiilor verzi din comună. 
Dl consilier Cojocar-Sahlean Marcel-Anton spune că a văzut la televizor că se depun proiecte pentru panouri fotovoltaice. 
Dl primar menţionează că avem făcută achiziţia pentru panouri solare. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnilor consilieri: 

- Ciornei Dumitru 
- Olaru Magdalena 
- Sava Neculaie 
- Boloca Elena 

care prezintă pe rând, raportul de activitate pentru anul 2022. 
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, 

 
             

 
          

 
 

 


