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ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.05.2011  

 

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. 178 din data de 25.05.2011, 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. 

La ședință participă în calitate de invitat șeful Postului de Poliție Raciu Micu Marian. 

 

Consilierul local Burtescu Aurică, președintele de ședință pe luna mai, citește ordinea de zi: 

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. 

 

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.  

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 privind aprobarea contului de 

execuție a bugetului comunei la data de 31.03.2011 .  

Contabilul primăriei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  

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

 

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

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul 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.  

Consilierul de la compartimentul taxe și impozite 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 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” .  

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

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

 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

Primarul comunei Raciu: 

 prezintă Consiliului Local o Informare privind privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei Raciu în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010. 

Viceprimarul comunei Raciu: 

 prezintă Consiliului Local Raportul de activitate pentru anul 2010. 

Consilierul local Badea Constantin: 

 față de cele prezentate de dl. viceprimar în legătură cu cetățenii care aruncă în mod ilegal 

gunoaie cred ca aceștia pot fi ușor identificați după facturile aruncate sau alte acte in care 

apar numele lor; 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 vreau, în primul rând să mulțumesc d-lui viceprimar că a desfundat șanțul de la școala 

Șuța; 

 pe de altă parte, vreau să afirm încă odată că principalul dușman al Școlii Șuța este chiar 

directorul ei și dacă nu se intervine de urgență această instituție de învățământ va avea 

soarta CAP-ului de la Raciu; 

 aș vrea să îl întreb pe dl. șef de post ce se întâmplă cu furturile din comună, mai ales cu cel 

al cablului de telefonie. 

Marian Micu – șeful Postului de Poliție Raciu: 

 în legătură cu aceasta avem o plângere înregistrată și investigăm cazul. Însă o mare parte 

din vină o are și firma Romtelecom cea care nu ia nici o măsură pentru paza instalațiilor 

proprii pentru că știți și dvs. că sustragerea de cabluri a devenit un sport național; 

 vreau să vă mai spun că pe fondul problemelor sociale din ultimul timp a crescut și 

infracționalitatea pe raza comunei, astfel dacă anul trecut am avut 40 de dosare penale, 

anul acesta avem deja 41 până acum; 

 după cum știți va avea loc o reorganizare a activității posturilor de poliție rurală în sensul 

că se vor organiza centre zonale iar noi vom aparține de centrul Dragomirești. Pe raza 

comunei Raciu va rămâne un lucrător care se va ocupa de dosare iar în rest se va patrula 

prin rotație; 

 având în vedere  toate acestea vreau să vă spun și dvs. dar să transmitem și cetățenilor 

faptul că în primul rând fiecare proprietar este dator să-și protejeze cât mai bine avutul 

pentru a nu fi nevoie de intervenția organelor legii. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 ideea e să nu trecem nepăsători pe lângă această stare infracțională de fapt, pentru că 

lucrurile se pot agrava; 

Consilierul local Niță Viorica: 

 în privința creșterii infracționalității în Șuța Seacă, mai ales în rândul tinerilor, o mare 

parte din vină o poartă și familia; 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

 pentru că a luat cuvântul colega noastră d-na Niță, mi-am adus aminte de starea jalnică în 

care se găsește Biblioteca din Școala Șuța Seacă, eu chiar aș vrea să donez niște cărți din colecția 

ziarelor Adevărul și Jurnalul Național dar cui să le dau dacă biblioteca stă numai închisă?; 

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae: 

 la Șuța noaptea e pericol, eu personal îi văd cum stau și te așteaptă să ieși din magazin să 

sară pe tine; 

Consilierul local Badea Constantin: 



 am văzut că s-au dat informări prin sat în legătură cu obligativitatea încheierii de asigurări 

pentru locuințe, întrebarea mea este de ce respectivele polițe de asigurare nu cuprind și 

incendiile? 

Consilierul local Ion V. Ion: 

 vrea să-l rog pe dl. primar să intervenim cu un utilaj la Coborâș, la Gică, acolo unde 

trebuie făcut de urgență un șanț pentru ca apa de ploaie să poată fi dirijată spre gârlă.     

 

 

COMPLETĂRI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi pentru luna iunie 2011: 

 

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. 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


