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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. 108 din data de 19.04.2012, 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. Se propun următoarele completări: 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− aș vrea să se consemneze ca dl. primar nu a fost prezent la ședința anterioară și nici nu 

avea cum să citească proiectele de hotărâre din ordinea de zi. 

Procesul verbal, conținând modificările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Consilierul local Barbu Voicu, președintele de ședință pe luna aprilie, citește ordinea de zi: 

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

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

3.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 cererilor privind scutirea de la 

plata taxei de habitat.   

D-na Stîlparu Georgeta, consilier taxe și impozite, dă citire Raportului întocmit pentru 

susținerea proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− Cum putm avea noi certitudinea că respectivele persoane sunt plecate din țară? 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 12 voturi pentru și o abținere (consilierul 

local Burtescu Aurică). 

 

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

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  respingerea cererilor privind scutirea 

de la plata taxei de habitat.  

D-na Stîlparu Georgeta, consilier taxe și impozite, dă citire Raportului întocmit pentru 

susținerea proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Burtescu Aurică: 

− e o situație absurdă, sunt familii care plătesc în două localități diferite deși nu locuiesc și 

nu produc deșeuri decât la una dintre adrese. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 12 voturi pentru și o abținere (consilierul 

local Burtescu Aurică). 

 

 

 

 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina: 

− m-am referit data trecută la persoanele care au contracte noi la salubrizare și nu au 

primit încă tomberoane; 

− o altă problemă privește firma de cablu tv, aceasta a majorat prețul abonamentului 

fără să ne anunțe iar, deseori, când e o emisiune mai interesantă, pică și emisia; 



− pe DJ 702 B, la Mălăiște, s-a furat un tub de pa marginea drumului, trebuie intervenit de 

urgență. 

Consilierul local Vlăsceanu Niculae: 

− trebuie luate măsuri cu câinii din Șuța, mai ales împotriva cetățenilor care cresc acești 

câini de luptă și îi asmut asupra cetățenilor. Pericolul este cu atât mai mare îndeosebi pentru 

copii. 

 

 

Completări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi pentru luna mai 2012: 

 

− Proiect de hotărâre privind modificarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Raciu”; 

− Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii unice de plată pe suprafață la 

APIA – Centrul Județean Dâmbovița; 

− Diverse. 

 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


