
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 25.04.2013 

În  conformitate  cu  dispozi iile  art.  39,  alin.  1,  si  ale  art.  68,  alin  1  din  Legea  nr.ț
215/2001  privind  administra ia  publică  locală,  republicată,   Consiliul  Local  a  fostț
convocat în edin a ordinară în baza dispozi iei cu nr. 50 din data de 19.04.2013,ș ț ț
emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă nimeni nu este absent.ț
Se  întrune te  astfel  cvorumul  necesar  prevăzut  de  lege  pentru  aprobareaș
proiectelor de hotărâre din ordinea de zi.  
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al edin ei anterioare.ș ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 a  dori să se consemneze că ce s-a votat în edin a anterioară nu s-a pus înș ș ț
aplicare în legătură cu dispensarul de la u a. Într-un răspuns de la primărie miȘ ț
se spune că acest teren ar putea fi achizi ionat la o rectificare ulterioară deț
buget.

Primarul Grădinaru Vasile:
 cunoa te i  încă de data trecută  adresa  DGFP Dâmbovi a  prin  care  ni  seș ț ț
spunea clar că nu avem voie să facem investi ii noi atât timp cât nu le-am plătit peț
cele vechi. A i căzut to i de acord să prevedem posibilitatea achizi iei acestui terenț ț ț
în capitolul bugetar ”Sănătate”, ca să nu apară în Lista de investi ii.   ț

Procesul  verbal,  cu  completările  propuse,  este  aprobat  cu  12  voturi  pentru  i  oș
ab inere (consilierul local Burtescu Aurică).ț

Consilierul  local  Băla a  Cristian,  pre edintele  de  edin ă  pe  luna  aprilie,  cite teș ș ș ț ș
ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Raciu nr. 1/2013 privind modificarea taxelor şi
impozitelor locale pentru anul 2013;
2. Proiect de hotărâre  privind stingerea unor crean e fiscale; ț
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anul 2013
al angaja ilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Raciu;ț
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din comuna Raciu;
5.  Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  comisiei  de  analiză  a  cererilor  adresate  de
cetă eni privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2013;ț
6. Diverse. 

Ordinea de zi a edin ei este aprobată  cu unanimitate de voturi.ș ț
Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise în ordinea de zi a edin ei.ș ț
 
 
Pentru primul punct al edin ei, consilierul local Burtescu Aurică, prezintă consiliuluiș ț
Proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL Raciu nr. 1/2013 privind modificarea
taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013.
Tot el dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Primarul Grădinaru Vasile:
- i până acum încasarea taxelor i impozitelor se făcea cu u a Deal în zona B deș ș Ș ț
impozitare.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.



Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind stingerea unor crean eț
fiscale.
Consilierul  taxe i  impozite  Stîlparu  Georgeta dă citire  Raportului  întocmit  pentruș
sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Consilierul Burtescu Aurică:
- cunosc în mare parte pe cei care vor fi scuti i, sunt cazuri sociale, pe Coman chiarț
l-am sus inut într-o edin ă anterioară a consiliului local. ț ș ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului
colectiv  de  muncă  pentru  anul  2013  al  angaja ilor  din  cadrul  aparatului  deț
specialitate al Primarului comunei Raciu.
Secretarul comunei  Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectuluiț
de hotărâre. Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de
voturi.

Pentru  al  patrulea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  ini iatorulț
proiectului de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  modificarea
componen ei  Consiliului  Comunitar  Consultativ  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţiaț
Copilului din comuna Raciu.
Secretarul comunei  Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectuluiț
de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 
- a  dori să o propun pe locul vacant pe d-ra Bucur Simona.ș
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre con inând propunerea făcută este aprobat cuț
unanimitate de voturi.

Pentru  al  cincilea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  ini iatorulț
proiectului de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  constituirea
comisiei de analiză a cererilor adresate de cetă eni privind scutirea/reducerea taxeiț
de habitat pe anul 2013.
Consilierul  taxe i  impozite  Stîlparu  Georgeta dă citire  Raportului  întocmit  pentruș
sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Consilierul Burtescu Aurică:

 a  dori că să se publice numele tuturor persoanelor din comuna Raciu careș
plătesc taxa de habitat;

 de  asemenea,  dl.  primar  ar  trebui  să  sus ină  în  edin ele  ADI  reducereaț ș ț
acestei taxe.

Primarul Grădinaru Vasile:
 am sus inut  acest  lucru i  când era Florin  Popescu la Consiliul  Jude ean iț ș ț ș

acum, de altfel a i observat că această taxă s-a redus fa ă de anul trecut.ț ț
Se  fac  propuneri  pentru  completarea comisiei  cu  reprezentan ii  Consiliului  Localț
Raciu:

 consilierul local erban Ion îl propune pe consilierul local Drăgan Ion;Ș
 consilierul local Ilie Ionu  îl propune pe consilierul local Marinescu Sorin.ț

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre, con inând propunerile făcute, este aprobatț
cu unanimitate de voturi.

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:



Consilierul local erban IonȘ :
 la intrarea pe terenul de fotbal de la u a trebuie duse câteva ma ini  deȘ ț ș

piatră că s-a stricat rău drumul, la fel i la terenul de fotbal de la Raciu.ș
Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  dori ca dl. primar să ne prezinte numărul autoriza iei de demolare de la Stanș ț
Marin.
Primarul Grădinaru Vasile:
 persoana respectivă are autoriza ie de demolare i de construc ie emise deț ș ț
Primăria Raciu. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
 în legătură cu po ta electronică, a  dori să atrag aten ia d-lui secretar că areș ș ț
datoria să-mi răspundă la solicitări.
Secretarul comunei Raciu:
 ti i foarte bine din Legea 554 că toate solicitările, indiferent cum sunt transmiseș ț
către institu ii, trebuie să fie semnate. ț
Consilierul local Burtescu Aurică:
 e bine că s-a făcut o adresă la Drumuri Na ionale pentru tubul de la intrarea înț
satul u a Seacă, dar a fost făcută de abia în luna martie. Dacă nu se insistă vomȘ ț
avea inunda ii cum a fost cea din curtea colii u a;ț ș Ș ț
 de asemenea, e bine ce s-a făcut la coala u a dar cei care au lucrat acoloȘ Ș ț
puteau să facă i ei an ul drept că acum e când într-o parte când în alta;ș ș ț
 în legătură cu inventarul de la coala u a, când am vrut să facem procesulȘ Ș ț
verbal  dl.  primar  a  spus  să  mai  a teptam  să  se  demoleze  i  celălalt  acoperi .ș ș ș
Bănuiala mea este că de aici au dispărut foarte multe materiale.
Viceprimarul Voicu Nicolae:
 nu  a dispărut niciun material, tot ce s-a putut recupera am recuperat iar ce
am dat persoanelor nevoia e se regăse te în procese verbale.  ș ș

Completări:

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

 Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  depunerii  Cererii  unice de plată  la  APIA –  Centrul
Jude ean Dâmbovi a;ț ț

 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  executie  al  bugetului  comunei  la
31.12.2012;

 Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor de impozitare ale comunei Raciu începând cu
data de 01.01.2014;

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiza i acoperire a riscurilor la nivelulș
comunei Raciu;

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


