
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 18.09.2013 

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. 187 din data de 18.09.2013, emisă de primarul comunei
Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă nimeni nu este absent.
Se  întrunește  astfel  cvorumul  necesar  prevăzut  de  lege  pentru  aprobarea  proiectelor  de
hotărâre din ordinea de zi.  
La ședința Consiliului  Local participă în calitate de invitați  dl.  dir.  al  Școlii  Raciu,  prof. Isari
Ionuț, și dl. Amuza Daniel, ce a depus o cerere pentru concesionarea izlazului Siliștea.
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Consilierul local Burtescu Aurică propune completări la procesul verbal.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Ilie Marius Ionuț, președintele de ședință pe luna septembrie, citește ordinea
de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2013;
2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Protocolului  de  administrare  în  comun  de  către
Comuna Raciu și Consiliul Județean Dâmbovița  a obiectivului de investiție ”Pietruire drum local
Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”;
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  constituirii  comisiilor  de  recepție  la  terminarea
lucrărilor  pentru obiectivul  de investiție „ Îmbunătățirea rețelei de drumuri  de interes local,
rețea de canalizare și stație de epurare, construire Centru after school in satul Raciu și dotare
Cămin Cultural în satul Raciu, comuna Raciu, județul Dâmbovița”.
4. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a unei suprafețe de 2 ha din
izlazul satului Siliștea.
5. Diverse. 

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct:  Proiect de
hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  Raciu  în  Consiliul  de
administrație al Unității  Școlare cu Personalitate Juridică Raciu. Ordinea de zi a ședinței,  cu
modificările propuse, este aprobată  cu unanimitate de voturi.

Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise.
 
Pentru  primul  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2013.
Consilierul  Ghiga Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă citire  raportului  întocmit  în susținerea
proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 Am înțeles că firma Lue din Picior de Munte a adus la bugetul local un venit suplimentar,
ar trebui, dat fiind faptul că locuitorii  satului Șuța Seacă sunt cei care vor suferi din
cauza mirosului produs de crescătoria de porci, să alocăm acești bani pentru efectuarea
unor lucrări în acest sat, de exemplu pentru repararea gardului de la cimitirul Șuța. 

Consilierul Ghiga Alina – contabilul Primăriei Raciu:
 suma intrată, care nu este așa mare, de abia ne ajunge să completăm plata la cheltuielile
curente.   



Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 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  aprobarea  Protocolului  de
administrare în comun de către Comuna Raciu și Consiliul Județean Dâmbovița  a obiectivului
de investiție ”Pietruire drum local Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”. 
Secretarul comunei Raciu dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitatea de voturi.

Pentru  al  treilea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii  comisiilor de
recepție  la  terminarea  lucrărilor  pentru  obiectivul  de  investiție  „ Îmbunătățirea rețelei de
drumuri de interes local, rețea de canalizare și stație de epurare, construire Centru after school
in satul Raciu și dotare Cămin Cultural în satul Raciu, comuna Raciu, județul Dâmbovița”.
Secretarul comunei Raciu dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 abținere (consilierul
local Burtescu Aurică).

Pentru al patrulea punct al ordinii  de zi,  primarul Grădinaru Vasile,  inițiatorul proiectului de
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  inițierea procedurii de concesionare
a unei suprafețe de 2 ha din izlazul satului Siliștea.
Secretarul comunei Raciu dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Dl. Amuza Daniel, locuitor al satului Siliștea:
 am adresat o cerere către Consiliul Local pentru concesionarea întregului izlaz Siliștea
pentru că vreau să depun o cerere de plată  pe fonduri  europene.  M-am obligat  să asigur
pășunatul pentru toți cetățenii din satul Siliștea și să administrez așa cum trebuie acest izlaz.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 am  fost  zilele  trecute  pe  izlazul  din  Șuța  Seacă.  Sunt  suprafețe  întinse  unde  e  o
adevărată junglă. Nu știu ce a făcut primăria cu banii de la APIA dar pe teren nu se vede nimic.
- problema arendării este una foarte deosebit de importantă, însă trebuie să avem în vedere
faptul că aceste terenuri nu pot fi date în administrare decât unor oameni competenți.
Primarul Grădinaru Vasile:
 nu știu pe ce terenuri a fost dl. Burtescu însă știu că dl. viceprimar a fost cel puțin de
opt ori cu oamenii la muncă la curățat izlazul numai anul acesta. 
 
Se  trece  la  vot.  Proiectul  de  hotărâre  este  respins  cu  11  voturi  împotrivă  și  2  abțineri
(consilierul local Burtescu Aurică și consilierul local Marinescu Sorin).

Pentru al  cincilea  punct al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților
Consiliului Local Raciu în Consiliul de administrație al Unității Școlare cu Personalitate Juridică
Raciu.
Prof. Isari Ionuț – dir. al Școlii Raciu dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de
hotărâre. 
Se fac următoarele propuneri:

 consilierul local Burtescu Aurică propune pe consilierul local Badea Angel;
 consilierul local Șerban Ion propune pe viceprimarul Voicu Nicolae și pe consilierul local

Dragomir Ruxanda Mădălina.
Se trece la vot. 
Propunerea făcută de consilierul local Șerban Ion este însușită de Consiliul Local, iar proiectul
de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică).



La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:
1. Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș  dori  să-l  întreb  pe  dl.  director  al  Școlii  Raciu  cine  gestionează  în  acest  moment
Biblioteca școlii Șuța.

2. Dir. Școlii Raciu, prof. Isari Ionuț:
- am desemnat două persoane din rândul cadrelor didactice de la Școala Șuța să se ocupe de
bibliotecă. Avem și promisiunea d-nei bibliotecare Cateluța că va veni să ne ajute să facem un
catalog al volumelor și să le punem la dispoziția copiilor. 

 o să solicităm la Inspectoratul Școlar Dâmbovița aprobare pentru o jumătate de normă
de bibliotecar.  Până atunci  însă eu nu pot  obliga  niciun  cadrul  didactic  să  facă  ore
suplimentare la bibliotecă, asta neînsemnând că dacă un copil dorește o carte un cadrul
didactic nu va veni să i-o împrumute. 

3.  Consilierul local Burtescu Aurică:
 mă simt apropiat de Biblioteca Șuța și prin prisma faptului că soția mea a gestionat timp

de 32 de ani activitatea de aici. Este incorect ca noi să intrăm astăzi aici fără ca aceste
cărți să fie gestionate de cineva. Consider că de bibliotecă trebuie să se ocupe profesorul
de limba română, cum a fost, de astfel, și până acum.

4. Primarul Grădinaru Vasile:
 pentru  a  nu  mai  exista  suspiciuni  vreau  să-i  propun  d-lui  director  constituirea  unei

comisii de inventariere a cărților, să luăm legătura cu d-na Niță Viorica să vedem câte
cărți a luat în gestiune, câte a predat, să putem casa din ele, pentru că sunt multe în
limba rusă sau cu partidul comunist și de abia atunci vom putea vedea ce căi avem să
mai achiziționăm un fond de carte nou. 

5. Consilierul local Burtescu Aurică:
- sunt și eu de acord cu propunerea d-lui primar și o susțin. Problema e că trebuie neapărat să
se ocupe un cadru didactic de această bibliotecă pentru a nu o ține închisă.

 pe de altă parte consider că nu este meritul Primăriei Raciu că Școala Șuța arată acum
bine, ci al Inspectoratului Școlar pentru că autoritățile locale nu au făcut decât aleile și
au montat centralele termice. 

6. Primarul Grădinaru Vasile:
 chiar dacă unii spun că nu este meritul nostru, eu vă spun că sunt foarte mândru de

felul cum arată această școală, care acum e la nivelul celor mai bune școli din județ.
 Aș dori să vă mai spun că intenționăm să facem inaugurarea școlii  la începutul  lunii

octombrie,  inaugurare  la  care  dorim  să  invităm  conducerea  Consiliului  Județean
Dâmbovița și pe cea a Inspectoratului școlar.

7.  Dir.  Școlii Raciu, prof. Isari Ionuț:
 aș dori să subliniez că încăperea în care ne aflăm acum va rămâne cu destinația de

bibliotecă și ea va funcționa astfel cu un program de 4 ore pe săptămână.
8. Consilierul local Burtescu Aurică:

 ședința trecută, când s-a pus problema firmei LUE, și eu spuneam că ei o să crească
peste 1500 de purceluși, am fost supuși la o intoxicare din partea d-lui Ilie Ionuț care ne
spunea că nu o să crească acolo niciun porc ci doar că se vor face silozuri.

9.     Consilierul local Ilie Marius Ionuț:
 eu nu am intoxicat pe nimeni. V-am relatat ce am vorbit cu patronul firmei.
10. Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 ar trebui, că să nu mai existe suspiciuni,  să-l invităm în ședința de consiliu pe acest
patron.
11. Consilierul local Burtescu Aurică:
 aș mai vrea să întreb cine i-a dat voie firmei LUE să depoziteze pământ cu deșeuri pe
izlazul satului Șuța.
12. Primarul Grădinaru Vasile:
 știm de acțiunea aceasta, nu e vorba de niciun deșeu, vom intra și vom nivela terenul.
13. Viceprimarul Voicu Nicolae:
 zilele  următoare vom face o acțiune de strângere de fonduri  pentru sinistrații  de la
Galați, aș dori să veniți și dvs. să ne sprijiniți.



14.  Consilierul local Burtescu Aurică:
 de ce nu se dau chitanțe când se strâng banii pentru ajutoare?
15. Primarul Grădinaru Vasile:
 banii se vor strânge pe niște tabele speciale în care se va vedea cine a donat, ce sumă și
vom avea și semnătura celui ce a donat. La sfârșit de tot, vom duce banii colectați la Crucea
Roșie și acolo ni se va elibera o chitanță. Dacă am da noi chitanțe, am fi obligați să depunem
banii la trezorerie. De altfel, așa am mai procedat și în anii anteriori.
16. Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 aș vrea din nou să ridic problema celor două indicatoare rutiere ce trebuie amplasate în
Siliștea.
17. Consilierul local Badea Angel:
 aș mai adăuga la cele spuse de dl. Drăgan că e nevoie să facem și niște treceri  de
pietoni și niște limitatoare de viteză, pentru că e un pericol real ca cei mici să fie accidentați la
cum se circulă în Raciu.
18. Primarul Grădinaru Vasile:
 am vorbit  deja  cu  firma  care  face  inscripționări  pentru  a  face  acele  indicatoare  și
panouri. 
19. Consilierul local Burtescu Aurică:
 am văzut că acum sunt firme peste tot, cu alte cuvinte avem forma dar ne lipsește
fondul, vorba lui Maiorescu.

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna august 2013:

 Proiect  de hotărâre privind  privind aprobarea Bugetului  creditelor interne  pentru anul
2013;

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


