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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. 270 din data de 23.11.2011, 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 Burtescu Aurică: 
- doresc să se consemneze faptul că în ședința anterioară la proiectul de hotărâre vizând taxa de 
măsurare a terenurilor nu a citit referatul de susținere consilierul de la impozite și taxe ci cel de la 
compartimentul cadastru. 

Procesul verbal, cu modificările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.  
Consilierul local Soare Radian, președintele de ședință pe luna noiembrie, citește ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011; 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții;  
3.Diverse. 

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul de învățământ 
2012 - 2013. Ordinea de zi a ședinței, cu modificarea propusă, 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.  
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.  
 

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei și a 
Statului de funcții. 
Secretarul comunei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 să se modifice la temeiul juridic anul de emitere a HCL Raciu nr. 24. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere (consilierul local Burtescu 
Aurică). 
 

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Rețelei școlare de pe raza 
comunei Raciu pentru anul de învățământ 2012 – 2013. 
Directorul Școlii Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul Burtescu Aurică: 
- aș dori să primim anumite informări și situații statistice legate de învățământul de la Raciu.  
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este cu unanimitate de voturi.  
 

 

 

 
 

 



 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

 
 

Asistentul social Preda Mihaela: 

- prezintă Raportul semestrial cu privire la activitatea de asistență socială.  
Primarul comunei Raciu: 

 prezintă Consiliului Local o informare cu privire la acțiunile întreprinse de conducerea 
primăriei în ultima lună. 

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae: 

  în legătură cu controlul celor de la APIA, foarte mulți cetățeni săraci din Șuța nu și-au 

putut cultiva terenurile din cauza că nu au avut bani. 
Primarul comunei Raciu: 

 am discutat problema cu cei de la APIA, aceștia doresc să facă o adresă către primărie prin 
care să ne oblige să amendăm toate persoanele care au declarat că au lucrat terenurile 
pentru a încasa banii europeni și s-a dovedit la controlul din teren că nu au făcut-o; 

 noi, Primăria, am încercat să ajutăm cetățenii de bună credință care au primit acasă adrese 
de la APIA din care reieșea faptul că în urma analizei foto făcute din avion aceștia nu și-au 

cultivat terenurile, prin contestarea deciziilor de imputare.    

Consilierul local Burtescu Aurică: 
 având un compartiment în cadrul primăriei care se ocupă de agricultură ar fi bine ca acesta 

să asocieze proprietarii de terenuri pentru a le putea lucra mai eficient.  
Consilierul local Badea Constantin: 

 care e situația cu ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană că vin foarte mulți 
cetățeni să se plângă; 

Consilierul Burtescu Aurică: 
 în problema câinilor fără stăpân nu s-a luat nicio măsură. Vreo trei sunt chiar în curtea 

școlii Șuța. 
 cred că Consiliul Local e autorizat să găsească o formă de asociere pentru ca terenurile să 

fie comasate și lucrate; 
 o altă problemă e cea cu liniștea pe timpul nopții, mai ales cu petardele. Personalul de pază 

ar trebui implicat în identificarea celor care bubuie; 

 am făcut într-o zi trei petiții la trei instituții diferite. Dacă de la două instituții am primit 
răspunsuri protocolare de la Primăria Raciu am primit un răspuns care, în opinia mea, e 
lipsit de respect. 

Consilierul local Marinescu Sorin: 

 ce se mai întâmplă cu banii de transport pentru profesori? 

 O altă problemă care m-a privește este aceea că deși am desfășurat o mulțime de activități 
extrașcolare cu elevii de la Școala Raciu nu mi s- decontat și mie măcar banii de transport. 
Primarul Grădinaru Vasile: 
 faceți un decont și prezentați-l la primărie.  
 
Completări: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Ordinea de zi pentru luna decembrie 2011: 
 

 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2012; 

 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Raciu nr. 30/31.10.2011;  
 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reguli și măsuri corelate cu natura și nivelul 

riscurilor locale; 

 Diverse. 

 
 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


