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În conformitate cu dispozițiile art. 39, alin. 1, si ale art. 68, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată,  Consiliul Local a fost convocat în ședința ordinară în 

baza dispoziției cu nr. 36 din data de 14.02.2011, emisă de primarul comunei Raciu. 

Din consultarea condicii de prezență rezultă ca nu sunt absenți. 

Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre 

din ordinea de zi.   

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.  Procesul verbal este aprobat cu unanimitate 

de voturi. 

 

Consilierul local Voicu Nicolae, președintele de ședință pe luna februarie, citește ordinea de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Raciu nr. 1 din 31.01.2011 privind 

aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011; 

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe 

cale administrativă; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului de activitate al Bibliotecii Comunale 

Raciu pe anul 2010, Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Raciu pe anul 2011 și a 

Calendarului acțiunilor culturale pentru anul 2011; 

4. Diverse. 

 

Dl. Grădinaru Vasile - primarul comunei Raciu – propune introducerea pe ordinea de zi a unui 

nou Proiect de hotărâre privind acordarea unor scutiri la plata taxei de habitat. 

Ordinea de zi a ședinței, conținând propunerea făcută, este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise în ordinea de zi a ședinței. 

  

Pentru primul punct al acesteia, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, 

prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Raciu nr. 1 din 31.01.2011 

privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011. Contabilul primăriei dă 

citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

 

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea 

căsătoriei prin divorț pe cale administrativă. Secretarul comunei Raciu dă citire referatului 

întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

 

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Raportului de activitate al 

Bibliotecii Comunale Raciu pe anul 2010, Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Raciu 

pe anul 2011 și a Calendarului acțiunilor culturale pentru anul 2011. Bibliotecarul comunei dă 

citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

 

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind acordarea unor scutiri la plata taxei 

de habitat.  

Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina: 

- în situația în care o familie are două contoare, de câte ori trebuie să plătească taxa de habitat? 

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 



 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 ce se întâmplă cu telefoanele fixe din Șuța, de trei zile nu mai funcționează? 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 din informațiile mele au fost furate, de altfel în ultimele zile s-au intensificat furturile de pe 

raza comunei. 

Viceprimarul Voicu Nicolae: 

 mai nou, la Șuța unii cetățeni intervin de capul lor la rețeaua de iluminat public, 

producând defecțiuni; 

Consilierul local Nițu Viorica: 

 trebuie vorbit neapărat cu directorul școlii în legătură cu biblioteca de la Școala Șuța, am 

încercat să o transfer altcuiva dar nici un cadru didactic nu dorește să o preia; 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 am și eu o propunere, de ce nu scoatem noi, Consiliul Local, țeava de pe domeniul public ca 

să nu o mai scoată Daniel?  

 

 

 

COMPLETĂRI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi pentru luna martie 2011: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a 

exercițiului bugetar pentru anul 2010; 

2.Proiect de hotărâre privind activitatea de publicitate ce se va 

realiza cu ocazia transmiterii primei facturi emise de SC FFEE 

ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord SA; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

comodat cu Asociația ”Orizonturi noi” a părinților elevilor de la 

Școala Raciu;  

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


