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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. 196 din data de 24.06.2011, 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.  
Consilierul local Drăgan Gheorghe: 
- aș dori să se consemneze că ultima intervenție aparține de fapt d-lui Șerban. 
Procesul verbal, conținând modificarea propusă, este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina, președintele de ședință pe luna iunie, citește 
ordinea de zi: 
 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu 
pentru anul 2011; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de 
garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – INF SA.; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractatului de cesiune a 
contractului de lucrări nr. 379 din 24.06.2009; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor minime de venituri 
pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul asistenței sociale ; 

5. Diverse. 

 
Ordinea de zi a ședinței 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 rectificarea bugetului local al comunei Raciu 

pentru anul 2011.  

Contabilul primăriei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 încă din anul 2005 apărea pe Lista de investiții construirea Dispensarului Șuța Seacă iar 
acum văd că s-a scos. Putem să luăm, de exemplu, banii de la pietruirea drumului Șiliștea – 

Perșinari și să-i transferăm aici pentru că eu nu văd utilitatea acestui drum. 
 Mai văd pe Lista de investiții niște bani alocați pentru Școala Șuța Seacă dar deja nu mai 

cred în această investiție, pentru că în fiecare an ni se spune că se face. 
Primarul Grădinaru Vasile: 

 după cum știți, banii de care dispunem noi ca primărie sunt foarte puțini în condițiile în 
care mai bine de doi ani noi nu am mai primit nici un leu la rectificările de buget.  

 este foarte greu să începem o nouă investiție în dispensarul Șuța atâta timp cât nu am 
finalizat Dispensarul Siliștea. 

 să nu credeți că am neglijat cumva în ceea ce privește investițiile satul Șuța, anul acesta 
vom asfalta zona Șuța Deal iar Școala Șuța va intra într-un amplu program de reabilitare. 

 pe de altă parte, pentru cei din Siliștea drumul spre Perșinari este foarte important.  
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 nu vreau să fiu răutăcios, dar situația este foarte grea. Ca să ajungi la medicul de familie 
de la Olteni trebuie să stai la niște cozi interminabile.    

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și unul împotrivă, 
consilierul local Burtescu Aurică. 
 



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

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de 
garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – INF SA.   

Secretarul comunei 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 Contractatului de cesiune 
a contractului de lucrări nr. 379 din 24.06.2009. 
Referentul de specialitate urbanism dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de 
hotărâre.  
Consilierul local Soare Radian: 
- avem cumva certitudinea că noua firmă nu va da și ea faliment să ne lase cu lucrarea 
neterminată?  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 2 abțineri, consilierii 
locali Soare Radian și Burtescu Aurică. 
 

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  stabilirea limitelor minime de 

venituri pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul asistenței sociale.  
Consilierul de la Serviciul asistență socială dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului 
de hotărâre.  
Consilierul Drăgan Gheorghe: 

 având în vedere că multe dintre noile condiții stabilite de lege sunt împovărătoare propun 
colegilor mei să nu mai stabilim și noi altele, suplimentare. 

Se trece la vot, proiectul de hotărâre, conținând propunerea făcută, este aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

Primarul comunei Raciu: 

 prezintă Consiliului Local o informare cu privire la acțiunile întreprinse de conducerea 

primăriei în ultima lună. 
Consilierul local Vlăsceanu Nicolae: 

 avem și noi nevoie în Șuța, la pod la Dobrița, de un burlan de ciment;  

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 aș propune conducerii primăriei să intervină cu cei de la legea 416 să amenajeze spațiul 
cumpărat lângă sediul poliției pentru a putea ține ședințele de consiliu local acolo.  

Consilierul local Niță Viorica: 

  ați văzut cu nu e de glumit cu polițele de asigurare a locuinței, aș vrea să întreb și eu unde 
se pot face aceste polițe. 

 

Consilierul serviciului de asistență socială dă citire Raportului de activitate pe semestrul I 2011. 
Raportul este probat cu majoritate de voturi.  

 

Completări: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ordinea de zi pentru luna iulie 2011: 



 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei la 30.06.2011; 

2.Diverse. 

 
 

Președinte ședință,        Secretar, 


