
ROMANIA 

JUDETUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL RACIU 

 
PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.01.2012  
 

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. 23 din data de 26.01.2012, 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. 

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae, președintele de ședință pe luna ianuarie, citește ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare 
pentru anul 2012; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2012;  

3.Diverse. 
 

Consilierul local Burtescu Aurică: 
 din moment ce taxa de salubriza mărită deja apare pe factura de la Electrica din ianuarie, ce mai 

aprobăm noi astăzi? 

Primarul Grădinaru Vasile: 
 din păcate această mărire de tarif ne este impusă prin hotărârea adoptată într-o ședință a ADI ce 

avut loc în luna decembrie a anului trecut; 

 ne-am gândit că nu avea rost să mai convocăm Consiliul Local în ultimele zile ale anului pentru 
o singură hotărâre. 

Ordinea de zi a ședinței este aprobată cu 12 voturi pentru și o abținere (consilierul local Burtescu 

Aurică). 
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 stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de 
salubrizare pentru anul 2012. 

Secretarul comunei dă citire Raportului întocmit de compartimentul Taxe și impozite.  
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 hotărârea anterioară, adoptată de noi cu privire la cuantumul taxei de habitat, se va abroga, din 

câte înțeleg eu; 
 sunt multe neclarități în ceea ce înseamnă gospodărie și ce înseamnă familie, după mine nu este 

normal să se plătească în funcție de contoare, sunt gospodării cu o persoană și gospodării cu 7 
persoane; 

 după mine, nici nu mai are rost să votăm din moment ce Renel-ul deja ne încasează taxa mărită. 
Primarul Grădinaru Vasile: 

 în ceea ce privește gospodăriile, problema a fost tranșată la recensământ, cei care s-au declarat ca 
formând o gospodărie sunt buni de plată; 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 12 voturi pentru și unul împotrivă (consilierul local 
Burtescu Aurică). 
 
Pentru al doilea punct al ordinii de zi, viceprimarul Voicu Nicolae, inițiatorul proiectului de hotărâre, 

prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 
pentru anul 2012 cât și raportului în susținerea proiectului. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 aș dori să aflu ce însemnă ”asigurarea depozitelor de combustibil solid”? 

Primar Grădinaru Vasile: 
 



 este vorba de stocurile de lemne pentru încălzirea instituțiilor de pe raza comunei.  
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 ar trebui ca această listă să conțină și un număr de lucrări făcute cu personal ca lificat din rândul 
celor de la ajutorul social, de exemplu s-ar putea construi o sală unde s-ar putea ține ședințele de 
consiliu local. 

Consilierul local Drăgan Gheorghe: 
 cred că ar fi mai bine, la art. 2, să fie trecut ca responsabil cu aplicarea prevederile hotărârii doar 
dl. primar. 

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

 

 
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 și în special ce s-a făcut pentru rezolvarea unor probleme cauzate de firma care 
operează transportul de persoane pe raza localității. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 
 am cerut conducerii Școlii Raciu să ne pună la dispoziție anumite documente și situații. Mi s-a 
spus să caut pe internet dar aici nu am găsit ceea ce cerusem eu. Aș dori ca prin intermediul Consiliului 
Local să cerem d-lui director al Școlii Raciu să ni se prezinte procesele verbale de inventariere si pe cele 

de casare a bunurilor, îndeosebi de la Școala Șuța Seacă;  
 pe de altă parte, acum, când sunt temperaturi de minus 15 grade afară, la Școala Șuța Seacă se 
defășoară lucrări. Aceste lucrări sunt de proastă calitate;  
 o altă problemă privește furturile de pe raza comunei, nu este întâmplător că exact când se dau 
loviturile brusc se întrerupe și iluminatul stradal;  
 aș dori ca primăria să facă un contract cu o firma de pază și să răspundă cineva pentru starea de 
siguranță a cetățenilor din comună. Eu, cel puțin, nu mă mai simt în siguranță. Am fost atacat până acum 
cel puțin de șase ori iar șeful de post din comună a mușamalizat toate aceste cazuri;  

  pe de altă parte, iluminatul stradal trebuie folosit cu economie. Au fost situații când becurile au 
ars și trei zile; 

 în comuna noastră există și funcționari publici care sunt înregimentați politic. Pe de altă parte, 
sunt și funcționari, cum este dl. poștaș Stoica ce își fac foarte bine datoria;  
 aș mai dori să nu mai fiu convocat la ședințele consiliului local prin SMS. 

Consilierul local Badea Constantin: 

 mi-a venit și luna asta factura la telefonul fix pe minus deși acesta nu mai funcționează de mai 
bine de un an, mă întreb dacă nu există posibilitatea să ne legăm la rețeaua Romtelecom de la Picior de 
Munte. 

Primarul Grădinaru Vasile: 
 dă răspuns unor probleme ridicate de consilierii locali. 
Viceprimarul Voicu Nicolae: 

 aș dori să-i transmit d-lui consilier local Burtescu faptul că m-am prezentat personal ca să-i aduc 
invitația la ședință, am sunat la poartă însă nu mi-a răspuns nimeni. În condițiile acestea, am lăsat 
invitația în căsuța poștală și i-am dat un SMS d-lui consilier pentru a-l anunța de ședință.   
 
 

 

 

 
 

 

 

Completări: 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ordinea de zi pentru luna februarie 2012: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2012; 

 Proiect de hotărâre privind majorarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor 
solide în judeţul Dâmboviţa››; 

 Diverse. 
 

 

 

 
 

Președinte ședință,        Secretar, 


