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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI 16.03.2012  

 

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. 65 din data de 05.03.2012, 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 invitați d-na dr. Filip Rodica – medic de familie și dl. dr. 

Iordache Sonel – medic veterinar. 

 

Consilierul local Badea Constantin, președintele de ședință pe luna martie, citește ordinea de 

zi: 

1.Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniului privat al comunei Raciu a imobilului 

”Dispensar uman sat Siliștea, comuna Raciu”; 

2.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația 

de cabinet medical uman, situat în Dispensarul uman din satul Siliștea, comuna Raciu; 

3.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația 

de cabinet medical veterinar, situat în Dispensarul uman din satul Siliștea, comuna Raciu; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei la 

31.12.2011; 

5.Proiect de hotărâre privind regularizarea unor sume reprezentând cheltuieli înregistrate în 

avans; 

6.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a cererilor adresate de cetățeni 

privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2012; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru 

anul de învățământ 2012 – 2013; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Programului ,,Biblionet” implementat 

la Biblioteca Raciu; 

9.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Comunale 

Raciu pe anul 2011, Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Raciu pe anul 2012 și a 

Calendarului acțiunilor culturale pe anul 2012; 

10.Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de longevitate și a unui premiu anual în 

valoare de 100 lei persoanelor, cu domiciliul în comuna Raciu,care vor împlini în cursul anului 

2012 vârsta de 80 de ani; 

11.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.  

La propunerea președintelui de ședință, având în vedere că inițiatorul proiectelor de 

hotărâre, primarul Grădinaru Vasile, nu poate fi prezent la ședință, acestea vor fi citite în plen 

de către secretarul comunei.  

  

Pentru primul punct al acesteia, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul de 

hotărâre privind introducerea în domeniului privat al comunei Raciu a imobilului ”Dispensar 

uman sat Siliștea, comuna Raciu”.   

Secretarul comunei dă citire Raportului întocmit pentru susținerea proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− aș propune ca acest spațiu dacă are destinația de dispensar uman să fie folosit doar în 

acest scop iar dispensarul veterinar să fie mutat în Raciu; 



− eu sper că odata cu înființarea dispensarului veterinar se vor inventarie și crotalia câinii 

vagabonzi din comună.  

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul de 

hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet 

medical uman, situat în Dispensarul uman din satul Siliștea, comuna Raciu. 

Secretarul comunei dă citire Raportului întocmit pentru susținerea proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− consider că nici nu mai trebuia să-i pretindem vreo redevență pentru acest spațiu d-nei 

doctor. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul de 

hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet 

medical veterinar, situat în Dispensarul uman din satul Siliștea, comuna Raciu. 

Secretarul dă citire Raportului întocmit pentru susținerea proiectului de hotărâre. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− aș vrea vrea să înființăm cabinetul medical veterinar în centrul de comună. Ar fi bine 

ca aceste spații puse la dispoziția cadrelor medicale să fie oferite mai târziu în mod 

gratuit. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei la 31.12.2011. 

Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru susținerea proiectului de 

hotărâre. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− aș vrea vrea să o întreb pe d-na contabilă de ce s-au mai făcut plăți anul acesta la 

Dispensarul Siliștea și ce a însemnat excedentul la buget. 

− de asemenea, am cerut d-lui director al Școlii Raciu inventarul de la Școala Șuța Seacă 

și procesele verbale de casare și nu mi s-au dat până acum; 

− Am informații că s-au distrus niște bănci aproape noi și că o parte din aparatele de la 

atelierul de la Școala Șuța s-au evaporat; 

− de asemenea aș vrea să întreb dacă la biblioteca Școlii Șuța s-a făcut inventarul că în 

acest moment nimeni nu se mai ocupă de ea. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Pentru al cincilea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul 

de hotărâre privind regularizarea unor sume reprezentând cheltuieli înregistrate în avans. 

Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru susținerea proiectului de 

hotărâre. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Pentru al șaselea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul 

de hotărâre privind  constituirea comisiei de analiză a cererilor adresate de cetățeni privind 

scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2012. 

Consilierul taxe și impozite Stîlparu Georgeta dă citire Raportului întocmit pentru susținerea 

proiectului de hotărâre. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− pubelele pe care le avem prin comună au culoare politică; 

− la nr. 5, lângă mine, sunt două gospodării care au doar o pubelă. Unii au prea multe iar 

alții deloc; 

− eu nu înțeleg care mai e scopul comisiei de analizare a cererilor de scutire, de 

asemenea, cum procedăm când avem trei familii care plătesc doar pentru una? 

− Aș propune să fie cooptată în această comisie din d-na asistent social. 

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina: 



− de ce nu dă pubele cetățenilor direct firma de salubrizare? 

− De asemenea, trebuie atrasă atenția conducerii firmei de salubrizare că lucrătorii ei, 

când vin să strângă gunoiul din pubele, lasă jur-împrejur o mizerie de nedescris.   

 

Se fac propuneri pentru definitivarea componenței comisiei: 

- sunt propuși și aprobați prin vot d-na Niță Viorica, dl. Badea Constantin și dl. Ion. V. Ion. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Pentru al șaptelea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul de 

învățământ 2012 – 2013. 

Secretarul comunei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru susținerea proiectului de 

hotărâre. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Pentru al optulea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea regulamentului Programului ,,Biblionet” implementat la 

Biblioteca Raciu. 

Bibliotecara Barbu Georgiana Cateluța dă citire Raportului întocmit pentru susținerea 

proiectului de hotărâre. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Pentru al nouălea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul 

de hotărâre privind  aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Comunale Raciu pe anul 

2011, Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Raciu pe anul 2012 și a Calendarului 

acțiunilor culturale pe anul 2012. 

Bibliotecara Barbu Georgiana Cateluța dă citire Raportului întocmit pentru susținerea 

proiectului de hotărâre. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− Raportul e la fel ca cel din anul 2010. Mă bucur că ați reușit creșterea numărului de 

volume. 

− În legătură cu Biblioteca de la Șuța unde sunt aproape 6000 de volume încuiate încă 

din 2003, o rog pe d-na bibliotecară să intervină pe lângă profesoara de limba română 

să preia biblioteca. 

Consilierul local Niță Viorica: 

- până în anul 2007 am condus eu direct biblioteca de la Școala Șuța Seacă și sporadic 

până în anul 2009. Și eu o rog pe d-na bibliotecară să găsească o soluție de a preșua și 

această bibliotecă. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Pentru al zecelea punct al ordinii de zi, secretarul comunei Raciu prezintă consiliului Proiectul 

de hotărâre privind  acordarea Diplomei de longevitate și a unui premiu anual în valoare de 

100 lei persoanelor, cu domiciliul în comuna Raciu,care vor împlini în cursul anului 2012 vârsta 

de 80 de ani. 

Secretarul comunei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru susținerea proiectului de 

hotărâre. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− aceste cheltuieli trebuiau prevăzute în buget încă de la începutul anului; 

− să-i dai 100 de lei unui bătrân pe baza unui buletin nu este în regulă. Acești bani nu ar 

trebui dați tuturor persoanelor ci numai celor care care sunt sub venitul minim garantat; 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina: 

− la Grădinița Siliștea e un câine pripășit care sperie copiii. Aș vrea să intervenim să-l 

ducem de aici ca să preîntâmpinăm vreo nenorocire. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 



− aș dori și eu să se rezolve problema câinilor vagabonzi de la Șuța Seacă; 

− aș dori, de asemenea, să trag un semnal de alarmă în legătură cu refacerea provizorie 

a WC-ului de la Școala Șuța Seacă; 

− tot aici am văzut că se toarnă beton la -16 grade, ceea ce nu este în regulă; 

− de asemenea aș dori să se stabilească măsuri pentru tehnica securității muncii. 

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina: 

− cei care lucrează la canalizare ar trebui să scoată pământul din șanț de la Bud până 

la Manolici pentru ca, atunci când vor începe ploile, să nu se inunde gospodăriile; 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− aș mai dori ca d-na bibliotecară să treacă în programul de activități și Anul Caragiale. 

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae: 

− la Șuța sunt anumite persoane care defilează pe stradă cu câini de luptă, aș dori ă 

luăm măsuri în legătură cu aceasta.  

 

 

Completări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi pentru luna aprilie 2012: 

 
 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor privind scutirea de la plata taxei de habitat; 

− Proiect de hotărâre privind respingerea cererilor privind scutirea de la plata taxei de habitat; 

− Diverse. 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


