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În conformitate cu dispozi iile art. 39, alin. 1, si ale art. 68, alin 1 din Legea nr. 215/2001ț
privind administra ia publică locală, republicată,  Consiliul Local a fost convocat înț
edin a  ordinară  în  baza  dispozi iei  cu  nr.  117  din  data  de  04.05.2012,  emisă  deș ț ț

primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă ca nu sunt absen i.ț ț
Se întrune te astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelorș
de hotărâre din ordinea de zi.  
Se dă citire procesului verbal al edin ei anterioare. Procesul verbal este aprobat cuș ț
unanimitate de voturi.

Consilierul local Burtescu Aurică, pre edintele de edin ă pe luna mai, cite te ordineaș ș ț ș
de zi:   1. Proiect de hotărâre privind modificarea ”Inventarului bunurilor care apar inț
domeniului public al comunei Raciu”;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  depunerii  cererii  unice  de  plată  pe
suprafa ă la APIA – Centrul Jude ean Dâmbovi a;ț ț ț

3. Diverse.
Primarul Grădinaru Vasile:
-  propun introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2012.
Consilierul Burtescu Aurică:
-  propun  i  eu  introducerea  pe  ordinea  de  zi  a  unui  Proiect  de  hotărâre  vizândș
anularea hotărârii  de consiliu  prin  care am respins  data trecută cererile  celor  doi
cetă eni de scutire de la plata taxei de salubrizare.ț
Consilierii  locali  hotărăsc  discutarea  acestei  propuneri  in  edin ele  viitoare  aleș ț
Consiliului Local Raciu 
Ordinea de  zi  a  edin ei,  con inând propunerea primarului  Grădinaru  Vasile,  esteș ț ț
aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise în ordinea de zi a edin ei.ș ț
 
Pentru primul  punct al  acesteia,  primarul  Grădinaru Vasile,  ini iatorul  proiectului  deț
hotărâre,  prezintă consiliului  Proiectul  de hotărâre privind  modificarea ”Inventarului
bunurilor care apar in domeniului public al comunei Raciu”.ț
D-na  Bănulescu  Liliana,  consilier  cadastru,  dă  citire  Raportului  întocmit  pentru
sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea depunerii
cererii unice de plată pe suprafa ă la APIA – Centrul Jude ean Dâmbovi a.ț ț ț  
Zaharia  Alin,  secretarul  comunei  Raciu,  dă  citire  Raportului  întocmit  de  Camera
Agricolă pentru sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 nu s-a luat nicio măsură împotriva celor care depozitează de euri pe izlaz. Maiș
mult, s-a depozitat i pietri  lângă terenul de fotbal din u a.ș ș Ș ț

Primarul Grădinaru Vasile:
- am vrut să luam pietri ul de acolo dar nu m-au lăsat cei care vin la stadion. Ba chiarș
m-au asiguirat ca o sa-l intindă ei.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.



Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre,  prezintă consiliului  Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Raciu pentru anul 2012.
Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  Raportului  întocmit  de  Camera
Agricolă pentru sus inerea proiectului de hotărâre.ț

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:

Consilierul local Nicolae Ilie:
 a fost un privilegiu pentru mine să fiu coleg cu dvs. Profit de faptul că PDL este
aici pentru a le repro a cum am fost sco i de pe listă atât eu cât i dl. Badea.ș ș ș
Consilierul local Soare Radian:
 voi v-a i scos singuri.ț
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 la Mălăi te trebuie pus ni te piatră că am promis unei femei;ș ș
 i eu vreau să-i mul umesc d-lui Badea pentru că a fost lângă Consiliul Local.ș ț
Primarul Grădinaru Vasile:
 i eu vreau să mul umesc Consiliului Local Raciu pentru buna colaborare, i înș ț ș
special d-lui Badea Constantin care a fost mereu alături de administra ia comunei înț
fiecare dintre ac iunile derulate de noi.ț
Consilierul local erban Ion:Ș
 propun extinderea re elei de apă i pe str. Troi ei;ț ș ț
Consilier local Ni ă Viorica:ț
 vreau ca poli ia să intervină i să prindă făpta ii în legătură cu furtul de pe laț ș ș
Stadionul u a.Ș ț
Consilierul local Burtescu Aurică:
 eu consider că au fost patru ani plini de nerealizări. Nicio propunere de-a mea
nu a fost acceptată;
 am propus  să  sistăm distrugerea unor  bunuri  de  la  coala  u a  Seacă,  deȘ Ș ț
asemenea de la Biblioteca u a sau redeschiderea gurilor de apă. Binen eles că nuȘ ț ț
am fost băgat în seamă;
 s-au dirijat în to i ace ti ani fondurile din taxe i impozite doar către un anumitț ș ș
sat;
 de asemenea, solicit ca propaganda electorală să fie făcută doar acolo unde
legea o impune.

Completări:

Ordinea de zi pentru luna iunie 2012:
 Alegerea comisiei de validare.
 Validarea mandatelor consilierilor alesi.
 Depunerea juramantului de catre consilieri.
 Alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local.
 Depunerea juramantului de catre primar.
 Alegerea viceprimarului.
 Aprobarea numărului si  componentei comisiilor de specialitate in principalele

domenii de activitate.  

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


