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PROCES – VERBAL 
încheiat azi  31.01.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
comunei Cacica, judeţul Suceava, din luna ianuarie – anul 2023 

 
 
Doamna Georgeta-Graţiela Volanschi, secretar general al comunei Cacica, informează consilierii locali că, în baza Dispoziţiei primarului nr. 15 din 25.01.2023, a 

fost convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa ordinară din luna ianuarie 2023, 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 şi dna Sahlean Viorica – referent în cadrul 

compartimentului de asistenţă socială. 
Dl consilier Ciornei Dumitru, președintele de ședință, constatând prezenţa celor 13 consilieri locali şi a delegaţilor săteşti, declară şedinţa deschisă şi dă cuvântul 

dlui viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi, întrucât domnul primar, iniţiatorul proiectelor, este plecat la Bucureşti pentru semnarea contractului derulat prin PNNR, 
„Construire piste de biciclete în staţiunea turistică de interes local Cacica, judeţul Suceava” . 

Dl viceprimar dă citire ordinii de zi, după cum urmează: 
1. Aprobarea procesului – verbal întocmit în şedinţa extraordinara a Consiliului Local Cacica din data de 19 ianuarie 2023. 
2. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cacica şi situaţia gestionării bunurilor pentru anul 2022. 
3. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Cacica, pe semestrul II -  anul 2022. 
4. Proiect de hotărâre nr. 10230 din 23.12.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023.  

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
5. Proiect de hotărâre nr. 9967 din 13.12.2022 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de 
învăţământ din comuna Cacica, judeţul Suceava”. 
   Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
6. Proiect de hotărâre nr. 10008 din 14.12.2022 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren, atribuit prin Hotărârea Consiliului local Cacica nr. 77 di 
17 decembrie 2020 domnului Drosceac Ionuţ-Petrică, în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Iniţiator –primar,  Petru Todosi 
7. Prezentarea Adresei Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 965/10/7 din 16.01.2023. 
8. 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 viceprimar. 
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 19 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru 13, împotrivă 0 şi 0 s-au abţinut 
 
2. Dl preşedinte de şedinţă Ciornei Dumitru dă cuvântul doamnei secretar general pentru a prezenta Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a 

comunei Cacica pentru anul 2022, întocmit de către dl primar, având în vedere faptul că dl primar nu a putut fi prezent la şedinţă.  
 
3. Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei Sahlean Viorica, referent în cadrul compartimentului de asistenţă socială, pentru a prezenta Raportul privind activitatea 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cadrul Primăriei comunei Cacica, pe semestrul II -  anul 2022. 
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt persoane pe lista de aşteptare, beneficiare de asistent personal sau îndemnizaţie. 
Dna referent spune că nu sunt, mai este un caz, respectiv dl Parascan Dumitru care are leucemie, este imobilizat la pat şi încă nu beneficiază. 
Dna consilier – contabil Sahlean Floricica-Lucia spune  că fondurile pe care le-am primit pentru asistenţă socială sunt insuficiente. 
 
4. Dl preşedinte de şedinţă, solicită să se dezbată  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023. 
Dl viceprimar 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 unde va fi construit muzeul care a fost prevăzut în lista obiectivelor de investiţii. 
Dna Sahlean Floricica Lucia menţionează că, dl primar este interesat să achiziţioneze o casă bătrânească, care să fie strămutată probabil lângă ecobibliotecă. 
Dna consilier Boloca Elena întreabă ce înseamnă centru civic, prevăzut şi acesta în lista obiectivelor de investiţii. 
Dna Sahlean Floricica Lucia spune că este vorba de centrul satului Pârteştii de Sus, că a fost prevăzut în listă şi a rămas pentru că trebuie făcut. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întreabă dacă, la stabilirea bugetului local pentru anul 2023, a fost luată în considerare rata inflaţiei. 
Dna Sahlean Floricica Lucia menţionează că nu, bugetul s-a făcut luând în calcul nivelul încasărilor din anul 2022. 
Dl consilier Ciornei Dumitru întrebă ce se întâmplă cu persoanele care nu plătesc impozitele, plătesc penalităţi şi care este termenul de prescripţie. 
Dna Sahlean Floricica Lucia spune că, persoanelor care nu plătesc în cursul anului li se aplică penalităţi, termenul de prescripţie este de 5 ani, însă nu putem să 

lăsăm să treacă acest termen pentru că va achita persoana care se face vinovată că nu a încasat sau nu a realizat executarea silită. 
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Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023, 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 
 
5. Se trece la dezbaterea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 

digitale a unităţilor de învăţământ din comuna Cacica, judeţul Suceava”. 
Dl viceprimar 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 derulării obiectivului de investiţie „Dotarea cu mobilier, materiale didactice 

şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din 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 
 
6. Ultimul proiect supus dezbaterii consiliului local, la solicitarea dlui preşedinte de şedinţă este Proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă 

gratuită asupra lotului de teren, atribuit prin Hotărârea Consiliului local Cacica nr. 77 din 17 decembrie 2020 domnului Drosceac Ionuţ-Petrică, în condiţiile Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

Dl viceprimar 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 retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren, atribuit prin Hotărârea Consiliului local 

Cacica nr. 77 din 17 decembrie 2020 domnului Drosceac Ionuţ-Petrică, în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, 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 
 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar general pentru a prezenta: 
7. Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava nr. 965/10/7 din 16.01.2023, cu privire la prezentarea de către aleşii locali a rapoartelor de activitate pentru anul 

anterior, după care solicită consilierilor locali care au întocmit raportul de activitate pentru anul 2022, să le şi prezinte consiliului local. 
Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnilor consilieri: 
- Andronic Ioan 
- Andronic Petru, 
- Boloca Constantin 
- Cojocar-Sahlean Marcel-Anton 
- Creţu Constantin 
- Finiş Ioan 
- Iuga Ştefan 
- Revai Tadeusz 

care prezintă pe rând, raportul de activitate pentru anul 2022. 
 
8. Dl președinte de ședință, dă cuvântul consilierilor locali să vină cu propuneri, discuții sau dezbateri, în cadrul punctului „Diverse” de pe ordinea de zi. 
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, 

 
             

 


