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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. 159 din data de 13.04.2011, 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 Barbu Voicu, președintele de ședință pe luna aprilie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 

negociere a redevenței pentru concesionarea unui spațiu având 

destinația de cabinet medical individual; 

2. Diverse. 

 

Ordinea de zi a ședinței este aprobată cu unanimitate de voturi. 

La ședință participă în calitate de invitat medicul de familie dr. Filip Rodica. 

 

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 aprobarea Procesului verbal de negociere a 

redevenței pentru concesionarea unui spațiu având destinația de cabinet medical individual. 

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

Consilierul Drăgan Gheorghe: 

 să se modifice în redactarea procesului verbal de negociere, la final, în loc de anul 2009, 

anul 2011.  

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

 

 

 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

Dr. Filip Rodica – medic de familie: 

 prezintă consilierilor locali o situație privind starea de sănătate a locuitorilor comunei 

Raciu. 

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae: 

 aș dori să o întreb pe d-na doctor dacă există posibilitatea, în condițiile în care facem rost 

de spațiu, să vină măcar o zi pe săptămână la Șuța Seacă. 

Dr. Filip Rodica – medic de familie: 

 după cum știți, prin plecarea fostului medic am preluat o parte din pacienții de la Șuța. Nu 

am nimic împotrivă să vin aici o zi pe săptămână. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 prezintă consiliului local o principalele acțiuni întreprinse de conducerea primăriei în 

ultima lună. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 aș propune ca în ședințele următoare să discutăm problema furturilor din comună, în 

special cel al cablului de telefonie fixă, de mai bine de 3 luni noi nu mai avem telefon; 

 la fel, în privința izlazului din Șuța, degeaba spun eu că văd că nu se face nimic; 



 o altă problemă privește Școala Șuța, adusesem eu când eram director niște grătare de la o 

sondă, văd că s-au furat și alea. 

Consilierul local Niță Viorica: 

 aș dori să-l întreb pe dl. primar dacă are informații în legătură cu subvenția de la APIA. 

Consilierul local Soare Radian: 

 și eu aș dori sa-l întreb pe dl. primar ce facem cu porțiunea de beton stricată din Șuța 

Seacă.  

 

COMPLETĂRI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi pentru luna mai 2011: 

 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 

Raciu pentru anul 2011; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 

bugetului comunei la data de 31.03.2011; 

3.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, 

prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› pentru virarea sumelor 

încasate de către S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE „ELECTRICA 

FURNIZARE MUNTENIA NORD S.A. către Serviciul Public Județean de Alimentare 

cu Apă, Canalizare și Salubrizare Dâmbovița; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dirigintelui de şantier pentru 

proiectul „ Îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local, retea  de 

canalizare si statie de epurare, construire centru after school in satul 

Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, judetul 

Dambovita”; 

5.Diverse. 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


