
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 20.12.2013 

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 extraordinară în baza
dispoziției cu nr. 357 din data de 16.12.2013, 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.  
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere (consilierul local Burtescu Aurică).

Consilierul local Șerban Ion, președintele de ședință pe luna decembrie, citește ordinea de zi:  
 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2013;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2014;
 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  societăților  comerciale  cuprinse  în  Programul  de

aprovizionare  cu produse alimentare  și  nealimentare  ce  urmează  a  fi  distribuite  raționalizat
populației, în situații deosebite stabilite de lege;

 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Raciu în Consiliul
de administrație al Unității Școlare cu Personalitate Juridică Raciu;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce va fi plătită în anul 2014 către Societatea
Națională de Cruce Roșie din România;

 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  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2013. D-na Ghiga
Alina, contabilul Primăriei Raciu, dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al  doilea punct al  ordinii  de zi,  primarul Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului de hotărâre,
prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul
2014.
D-na Stîlparu Georgeta, consilier taxe și impozite, dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului
de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 vă informez că voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre deoarece el încalcă mai multe legi
care  stabilesc  ca  impozitarea  să  se  facă  în  funcție  de  anumite  criterii:  rangul  localității,
apropierea de satul de reședință, canalizare, servicii medicale;

 o altă problemă e aceea că ni se spune că taxele și impozitele se indexează cu 6%, că inflația nu a
fost atât o dovedește guvernul României care a indexat, tot cu rata inflației, pensiile, însă numai
cu 3 %;

 de asemenea, aș dori să întreb de ce taxa de pază rămâne 35 de lei și nu se indexează și ea cu
6%;

D-na Stîlparu Georgeta, consilier taxe și impozite: 
- taxa de pază este o taxă specială, ea nu a fost indexată cu 6% ca celelalte;
Consilierul local Burtescu Aurică:



 consider că nivelul taxelor și impozitelor locale este foarte mare, și nu știu cum se vor decurca
oamenii care au fost trecuți în zona A de impozitare;

 eu voi vota împotriva proiectului de hotărâre, o să-l contest la Prefectură și apoi în instanțele de
judecată; 

 aș mai vrea să-i răspund d-nei Dragomir, de data trecută, spunându-i că dacă e să calculeze ce
valoare au drumurile făcute în Șuța din proiectul integrat, o să vadă că Șuța este văduvită.
Primarul Grădinaru Vasile:
 referitor la zonele de impozitare, oful d-lui Burtescu, aș vrea să-i reamintesc faptul că dumnealui a
fost inițiatorul unui proiect de hotărâre, care s-a și aprobat, referitor la acest subiect.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 eu doar am propus niște corecții în privința zonelor de impozitare din satul Șuța.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

 eu nu m-am referit ședința trecută la străzile din Șuța, problema mea era că strada pe care stau
eu nu se asfaltează.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 cred că s-a strecurat o greșeală la art. 8 din proiectul de hotărâre, de asemenea cred că se poate
trece distinct și rangul localităților ca să nu mai fie discuții;
D-na Stîlparu Georgeta, consilier taxe și impozite: 
- dl. Drăgan are dreptate, o să rectificăm la art. 8;
 rangul localităților e cel stabilit prin lege, nu putem să-l schimbăm noi.

     
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă (consilierul local
Burtescu Aurică) și 2 abțineri (consilierii locali Bucur Simona și Marinescu Sorin). 

Pentru al treilea punct al ordinii  de zi,  primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul  proiectului de hotărâre,
prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind   aprobarea  societăților  comerciale  cuprinse  în
Programul  de  aprovizionare  cu  produse  alimentare  și  nealimentare  ce  urmează  a  fi  distribuite
raționalizat populației, în situații deosebite stabilite de lege.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 trebuie făcute verificări ca să vedem câte din firmele menționate în proiectul de hotărâre mai
activează, de exemplu în privința AF Negoi Lăcrămioara din Siliștea sau AF Ștefan Gheorghe din
Șuța;

D-na Stîlparu Georgeta, consilier taxe și impozite: 
- din datele pe care le avem de la Registrul Comerțului aceste AF-uri ar fi active.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre,
prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local Raciu în Consiliul de administrație al Unității Școlare cu Personalitate Juridică Raciu.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Bălașa Cristian:

 aș dori să-l propun pe dl. consilier Șerban Ion.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru. Consilierul Șerban Ion nu a votat.

Pentru al cincilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre,
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  aprobarea cotizației ce va fi plătită în anul 2014 către
Societatea Națională de Cruce Roșie din România.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul diverse s-au înscris:



1. D-na Preda Mihaela – asistent social Primăria Raciu:
-  a  prezentat  Raportul  semestrial  privind  activitatea  de  asistență  socială,  promovarea  și  protecția
persoanelor cu handicap, semestrul II, anul 2013.
Raportul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

2. Primarul comunei Raciu a prezentat în fața consilierilor locali adresa trimisă de conducerea Școlii
Raciu cu privire la plata transportului profesorilor.

3. Consilierul local Bucur Simona:
- este vorba de un drept al colegilor noștri cadre didactice, stipulat de lege. Noi nu avem intenția să dăm
în judecată primăria însă cei de la sindicat ne îndeamnă să o facem.

4. Consilierul local Burtescu Aurică:
-  aș  dori  să  o  întreb  pe  d-na  contabilă  dacă  din  excedentul  pe  2013  se  poate  plăți  transportul
profesorilor?

5.   D-na Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu:
- nu se poate pentru că mare parte a banilor de acolo o constituie subvenția primită de la APIA care are
o destinație specială: administrarea izlazurilor.

6.  Consilierul local Burtescu Aurică:
- cheltuielile de transport de ce nu au fost prinse în bugetul pe 2013?

7. D-na Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu:
- bugetul pe anul acesta a fost unul foarte strâns, în condițiile în care nu am reușit acoperirea tuturor
datoriilor nu am mai putut găsi resurse și pentru plata transportului profesorilor.

8.   Consilierul local Burtescu Aurică:
- am văzut pe ce s-au cheltuit banii, sigur că nu ați mai avut și pentru școli.

9. Primarul Grădinaru Vasile:
-  am încercat să găsim ceva bani  ca sa putem lua câteva cadouri  pentru elevi.  Sigur,  noi  nu ne-am
permis, așa cum a făcut dl. Burtescu, să dăm cadouri la Grădinița Șuța cu sigla PRM pe ele.

10.   Consilierul local Burtescu Aurică:
- cadourile la Grădinița Șuța le-a dat un om de afaceri, nu PRM-ul.

11.  Consilierul local Marinescu Sorin:
- referitor la adresa din partea Școlii Raciu, aș dori să-l întreb pe dl. primar dacă va da răspuns la ea. 

12. Primar Grădinaru Vasile: 
- vom da răspuns adresei, însă în privința decontului resursele sunt limitate și nu știu dacă o să găsim
bani ca să acoperim măcar parțial ceva.  

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna ianuarie 2014:
 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2014;

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


