
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 11.02.2013 

În conformitate cu dispozi iile art. 39, alin. 2, 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 extraordinară în baza dispozi iei cu nr. 26 din data de 08.02.2013, emisă deș ț ț

primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă că nu este nimeni absent.ț
Se întrune te astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelorș
de hotărâre din ordinea de zi.  
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al edin ei anterioare.ș ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 constat că nu se consemnează exact ce zice omul. De exemplu, eu am afirmat
că nu e normal ca eu în u a să plătesc mai mult la taxe i impozite decât dl.Ș ț ș
primar din Sili tea.ș

 a  propune ca cele discutate în edin ele consiliului local să fie înregistrate cuș ș ț
ajutorul aparaturii.

Zaharia Alin – secretarul comunei Raciu:
 din păcate, la acest moment, nu dispunem de aparatura necesară înregistrării

edin elor de Consiliu Local. Din câte tiu eu doar Consiliul Jude ean Dâmbovi a iș ț ș ț ț ș
Primăria Municipiului Târgovi te fac acest lucru. ș
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local erban Ion, pre edintele de edin ă pe luna februarie, cite te ordineaȘ ș ș ț ș
de zi:  

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  Raciu  nr.  22  din  08.08.2011  privind
aprobarea valorii  totale a proiectului  „  Îmbunătă irea re elei  de drumuri  de interesț ț
local, retea  de canalizare si statie de epurare, construire centru after school in satul
Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, jude ul Dâmbovi a”.ț ț

Ordinea de zi este 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 HCL Raciu nr. 22
din 08.08.2011 privind aprobarea valorii totale a proiectului „ Îmbunătă irea re elei deț ț
drumuri de interes local, retea  de canalizare si  statie de epurare, construire centru
after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, jude ulț
Dâmbovi a”.ț
Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 Studiul de fezabilitate cuprinde canalizarea pentru întreaga comună?
Primarul Grădinaru Vasile:

 Da. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 Cele  două  străzi  pe  care  se  va  face  continuarea  canalizării  sunt  prinse  în
cheltuiala aceasta?

Primarul Grădinaru Vasile:



 este vorba in fapt de patru străzi. Acelea vor fi plătite separat. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru i o ab inereș ț
(consilierul local Burtescu Aurică).

Completări:

Ordinea de zi edin a consiliului local pentru luna februarie 2013:ș ț

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei i a Statului deș
func ii ale Primăriei comunei Raciu;ț

 Proiect  de hotărâre privind aprobarea re elei  colare de pe razaț ș
comunei Raciu pentru anul de învă ământ 2013 – 2014;ț

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


