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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. 148 din data de 25.03.2011, 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 Badea Constantin, președintele de ședință pe luna martie, citește ordinea de zi: 
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;  

4.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 aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetar pentru anul 2010. 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 activitatea de publicitate ce se va 

realiza cu ocazia transmiterii primei facturi emise de SC FFEE ELECTRICA Furnizare 

Muntenia Nord SA. Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea 

proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 modul de încasare a taxei de habitat nu este corect. Am ajuns să percepem această taxă 

până și decedaților. Pe de altă parte, nu e normal ca pentru mai multe proprietăți să plătim 

de fiecare dată. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 nici mie nu mi se pare corect, și eu sunt în aceeași situație în legătură cu casa rămasă de la 

tatăl meu; 

Consilierul local Niță Viorica: 

 aș vrea să întreb conducerea primăriei cum procedăm cu cei care nu vor să plătească taxa 

de habitat dar aruncă gunoi prin diverse locuri; 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 am început deja popririle pe salarii și pensii pentru datorii la bugetul local, o să ajungem si 

la cei care refuză să plătească taxa; 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 e bine că se strânge gunoiul dar nu trebuie să exagerăm cu prețul; 



 o altă problemă la Șuța este că sunt anumiți cetățeni care decopertează pământ de pe islaz 

și-l cară la ei cu roaba sau chiar cu căruța, tot ei sunt și cei care aruncă gunoi pe islaz, 

degeaba s-a desființat groapa de gunoi de aici; 

 de asemenea, sunt mulți care dau foc la bălegar de nu mai poți să respiri în curte; 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 pentru că tot s-a discutat despre igienizarea domeniului public, vreau să vă anunț că în 

perioada 11 – 18 aprilie se va trece la curățenia de primăvara pe raza comunei Raciu, 

deșeurile rezultate urmând să fie preluate de SC SUPERCOM SA. 

 
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 încheierii unui contract de 

comodat cu Asociația ”Orizonturi noi” a părinților elevilor de la Școala Raciu. Secretarul 

comunei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru ( consilierii locali Dragomir 

Ruxanda Mădălina și Voicu Constantin nu au participat la vot din cauza că sunt membri ai 

Asociației ”Orizonturi noi”). 

 

 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

 

Secretarul comunei Raciu: 

 prezintă consilierilor locali cererea CMI dr. Filip Rodica, înregistrată sub nr. 

1108/25.03.2011, prin care aceasta solicită primarului comunei Raciu constituirea unei comisii de 

negociere a nivelului redevenței plătită pentru concesionarea spațiului în care funcționează 

cabinetul medical din satul Raciu. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 am rugămintea să desemnați în această comisie de negociere și 2-3 reprezentanți ai 

consiliului local. 

 

Se rețin următoarele propuneri, aprobate de către plen:  

 consilierul local Drăgan Gheorghe; 

 consilierul local Badea Constantin; 

 consilierul local Barbu Voicu.   

 

COMPLETĂRI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi pentru luna aprilie 2011: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 

negociere a redevenței pentru concesionarea unui spațiu având 

destinația de cabinet medical individual. 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


