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PROCES – VERBAL 
încheiat azi  27.02.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna februarie – anul 2023 

 
 

Doamna …., secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 32 din 21.02.2023, a fost convocat consiliul local 
pentru a se desfăşura şedinţa ordinară din luna februarie 2023, constatând totodată şi prezenţa a 13 consilieri locali, din totalul de 13 convocaţi. La şedinţă participă şi unul din 
cei doi delegaţi săteşti convocaţi, lipsă fiind nemotivat dl ….. 

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.  
Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna consilier – contabil …….. 
Dl consilier …….., președintele de ședință, constatând prezenţa celor 13 consilieri locali şi a delegatului sătesc, 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 extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local Cacica din data de 17 februarie 2023. 
2. Proiect de hotărâre nr. 212 din 11.01.2023 privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2022. 

   Iniţiator –primar,  . 
3. Proiect de hotărâre nr. 239 din 11.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2023. 

   Iniţiator –primar,  . 
4. Proiect de hotărâre nr. 241 din 11.01.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni şi/sau de lucrări de interes local, pentru anul 2023, ce vor fi executate de către 
beneficiarii de ajutor social. 

   Iniţiator –primar,  . 
5. Proiect de hotărâre nr. 214 din 11.01.2023 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu de joacă pentru copii în satul Pârteştii de Sus, comuna 
Cacica, judeţul Suceava”. 

   Iniţiator –primar,  . 
6. Proiect de hotărâre nr. 384 din 13.01.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 100 
mp., reprezentând terenul traversat de un conductor electric subteran de branşament, în vederea racordării locului de consum ce aparţine utilizatorului  S.C. BAA BUSINESS 
ALICOM SRL, localitatea Cacica, nr. 613E, comuna Cacica, judeţul Suceava. 

Iniţiator –primar,  . 
7. Proiect de hotărâre nr. 235 din 11.01.2023 privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cacica, către Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava. 

Iniţiator –primar,  . 
8. Proiect de hotărâre nr. 243 din 11.01.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale(MMSS) şi Unitatea 
administrativ-teritorială Cacica, judeţul Suceava, în vederea implementării proiectului HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Iniţiator –primar,  . 
9. Proiect de hotărâre nr. 237 din 11.01.2023 privind aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – 
fracţia umedă şi fracţia uscată, în vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, precum și a tarifelor de depozitare la CMID 
Moara. 

Iniţiator –primar,  . 
10. Proiect de hotărâre nr. 954 din 2.02.2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2023. 

Iniţiator –primar,  . 
11. 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 extraordinară din data de 17 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 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  aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2022. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna consilier – contabil ………, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Dl consilier ……. întreabă de ce, capitolul venituri, nu s-a realizat în totalitate. 
Dna consilier – contabil ……… menţionează că sunt câţiva agenţi economici care nu au achitat impozitele şi taxele. 
Dna consilier ……… întreabă dacă S.C. ALEXIANA GROUP mai este cu sediul în comuna noastră. 
Dna consilier – contabil ……….. menţionează că este şi îşi achită datoriile la timp.  
Proiectul de hotărâre privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2022, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl 

supune la vot, întrucât nu mai sunt dezbateri. 
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Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
3. Se trece la dezbaterea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2023. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2023, 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 
 
4. Următorul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă, este Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni 

şi/sau de lucrări de interes local, pentru anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social. 
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 viceprimar care menţionează care sunt lucrările ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni şi/sau de lucrări de interes local, pentru anul 2023, ce vor fi executate 

de către beneficiarii de ajutor social, 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 

 
5. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu de joacă pentru copii 

în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă de unde va fi finanţat acest proiect. 
Dl primar spune că acest proiect va fi finanţat cu fonduri din bugetul local al comunei, că sunt prevăzuţi nişte bani însă, dacă va mai fi nevoie vom suplimenta astfel 

să poată fi finalizat. 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu de joacă pentru copii în satul Pârteştii de Sus, comuna 

Cacica, judeţul Suceava”, se aprobă în unanimitate de voturi, după ce dl preşedinte de şedinţă îl supune la vot, întrucât nu mai sunt dezbateri. 
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
6. Se trece la dezbaterea Proiectului de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în 

suprafață de 100 mp., reprezentând terenul traversat de un conductor electric subteran de branşament, în vederea racordării locului de consum ce aparţine utilizatorului  S.C. 
BAA BUSINESS ALICOM SRL, localitatea Cacica, nr. 613E, 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. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, 

asupra terenului în suprafață de 100 mp., reprezentând terenul traversat de un conductor electric subteran de branşament, în vederea racordării locului de consum 
ce aparţine utilizatorului  S.C. BAA BUSINESS ALICOM SRL, localitatea Cacica, nr. 613E, comuna Cacica, judeţul Suceava, 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 
 
7. Pe ordinea de zi, urmează Proiectul de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cacica, către Şcoala Gimnazială Pârteştii 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. 
Ia cuvântul dl primar care menţionează că, toate imobilele sunt în administrarea şcolii, existând un proces-verbal de predare-primire însă, în momentul predării nu a 

fost adoptată o hotărâre a consiliului local, neexistând un act administrativ în acest sens, iar potrivit legislaţiei, aceste bunuri sunt în administrarea consiliului local. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cacica, către Şcoala Gimnazială Pârteştii 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 

8. La solicitarea dlui preşedinte de şedinţă se dezbate Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale(MMSS) şi Unitatea administrativ-teritorială Cacica, judeţul Suceava, în vederea implementării proiectului HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod 
MySmis 130963. 

Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate, aceasta din urmă explicând că, prin acest proiect, se doreşte crearea 
unei baze de date care să asigure o colaborare interinstituţională a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale cu UAT-urile din ţară. 

Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Întrucât nu sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii 

Sociale(MMSS) şi Unitatea administrativ-teritorială Cacica, judeţul Suceava, în vederea implementării proiectului HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 
130963, 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 
 
9. Se trece la dezbaterea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare – fracţia umedă şi fracţia uscată, în vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, precum și a tarifelor de 
depozitare la CMID Moara. 

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 dintre toate operaţiunile sortarea este cea mai costisitoare, ceea ce înseamnă că dacă vom sorta deşeurile bine, vom 

plăti mai puţin. 
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Întrucât nu mai sunt dezbateri sau discuţii, Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare – fracţia umedă şi fracţia uscată, în vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, 
precum și a tarifelor de depozitare la CMID Moara, 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 
 
10. Ultimul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă este Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor 

didactice pentru luna ianuarie 2023. 
Dl primar prezintă Referatul de aprobare, iar dna secretar general, Raportul de specialitate. 
Se dă cuvântul la dezbateri de către dl preşedinte de şedinţă. 
Nefiind dezbateri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2023, 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 

 
11. 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 dna secretar general care dă citire cererii formulate de către dl ……….. prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren pentru amplasarea unui 

container pentru deschiderea unei cafenele. 
Dl consilier ……….. întreabă dacă se aprobă concesionare, beneficiarul poate să facă altceva decât cafenea. 
Dl primar menţionează că, pentru concesionarea unui teren, procedura este amplă, se întocmeşte în Raport de evaluare care se însuşeşte de către consiliul local, 

concesiunea se supune spre aprobare tot consiliului local, terenul va fi scos la licitaţie, ceea ce înseamnă că poate să participe şi altcineva şi să şi câştige licitaţia, şi va fi 
întocmit un Caiet de sarcini, care trebuie respectat întocmai. 

Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului consilier ……….. pentru a prezenta raportul de activitate pentru anul 2022. 
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, 
 

             
 


