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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. 262 din data de 27.10.2011, 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 Niță Viorica, președintele de ședință pe luna octombrie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei la 30.09.2011;  
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru măsurarea terenurilor;  
3. Diverse. 

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: Proiect de 
hotărâre privind desemnarea d-nei Dragomir Ruxanda Mădălina în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local Raciu în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației de la nivelul Școlii  
Raciu. 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 aprobarea contului de execuție al bugetului 
comunei la 30.09.2011.  
Contabilul primăriei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  
Consilierul local Burtescu Aurică: 

- aș dori să întreb conducerea primăriei ce se întâmplă cu banii pentru asistența socială? 

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 stabilirea taxei pentru măsurarea 
terenurilor. 
Consilierul Bănulescu Liliana, de la compartimentul Registru Agricol, Cadastru și Agricultură, 
prezintă consilierilor locali raționamentele care au stat la baza propunerii aces tui proiect de 

hotărâre.  
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 propun ca din această taxă să fie achiziționate borne iar dacă măsurătorile nu au 
consecințe juridice taxa să fie diminuată la 20 de lei; 

 de asemenea, propun ca în cazul unui litigiu între proprietari cel care se dovedește a fi 
încălcat terenul altuia să plătească el taxa de măsurare; 

 mai propun ca să avem în vedere și anumite scutiri pentru categoriile defavorizate de 
cetățeni. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot, mai întîi în varianta originală. El este aprobat cu 10 voturi 
pentru și 3 împotrivă (consilierii locali Burtescu Aurică, Marinescu Sorin și Soare Radian).  
 
Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  desemnarea d-nei Dragomir Ruxanda 

Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local Raciu în Comisia de evaluare și 
asigurare a calității educației de la nivelul Școlii  Raciu. 
Secretarul comunei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru și 1 împotrivă (consilierul 
local Burtescu Aurică). Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina nu a participat la vot.  
 



 

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: 

  pe Coastă la Rica, Ștefan Dumitru dă drumul la canalizare în drum și miroase groaznic 
acolo. Toți vecinii se plâng. 
  E la modă acum la Șuța să se iasă cu câinii de luptă pe stradă la plimbare. De multe ori 
animalele sunt asmuțite împotriva celor ce merg pe drum. Amuza Ilie are niște câini de genul 
asta care au mușcat o mulțime de persoane. 

Consilierul local Nicolae Ilie: 

 la Coborâș pe pod la moară s-a îngustat rău drumul astfel încât două mașini nu mai au loc 
să treacă una pe lângă alta. Chiar zilele trecute s-au întâlnit doi cetățeni mai căpoși pe aici 
și nici unul dintre ei nu vroia să cedeze celuilalt prioritatea. Trebuie să punem un indicator 
rutier ca să rezolvăm problema. 

 
 

Completări: 
 

Consilierul Burtescu Aurică: 
- doresc să se consemneze că nu consiliera de la compartimentul Impozite și taxe a susținut 
referatul pentru aprobarea Proiectului de hotărâre vizând stabilirea taxei pentru măsurarea 
terenurilor ci d-na Bănulescu Liliana, de la cadastru. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ordinea de zi pentru luna noiembrie 2011: 
 
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. 

 
 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


