
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.03.2013 

În conformitate cu dispozi iile art. 39, alin. 1, 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 ordinară în baza dispozi iei cu nr. 43 din data de 21.03.2013, emisă de primarulș ț ț

comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă nimeni nu este 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
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Badea Angel, pre edintele de edin ă pe luna martie, cite te ordineaș ș ț ș
de zi:  
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2013; 
2.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local  pentru Parohiile
ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru i Pavel” din Raciu ș i ”Sf. Nicolae” din u a Seacă;ș Ș ț
3.Proiect  de hotărâre  privind  acordarea Diplomei  de longevitate  i  a  unui  premiuș
anual în valoare de 100 lei persoanelor, cu domiciliul în comuna Raciu, care vor împlini
în cursul anului 2013 vârsta de 80 de ani;
4.Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  Raciu  nr.  32  din  30.10.2012  privind
aprobarea contractării i garantării unei finan ări rambursabile interne în valoare deș ț
1.200.000  lei  pentru  acoperirea  cheltuielilor  cu  TVA-ul  pentru  proiectul  integrat
„ Îmbunătă irea re elei de drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie deț ț
epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul
Raciu,  comuna  Raciu,  judetul  Dambovita”  -  finan at  prin  fonduri  europeneț
nerambursabile – prin PNDR – măsura 322;
5.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate  al  Bibliotecii
Comunale Raciu pe anul 2012, Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Raciu
pe anul 2013 i a Calendarului ac iunilor culturale pe anul 2013;ș ț
6.Diverse. 

Consilierul Burtescu Aurică:
 propun  introducerea  pe  ordinea  de  zi  a  unui  Proiect  de  hotărâre  vizând

completarea Listei de investi ii a comunei Raciu pentru anul 2013 cu obiectivulț
construc ie Dispensar Uman în satul u a Seacă.ț Ș ț

Consilierul Drăgan Ghorghe:
 vreau să dau citire în fa a dvs. a unei adrese din partea Direc iei de Finan eț ț ț
Dâmbovi a prin care sunt în tiin ate primăriile să nu înceapă lucrări  de investi ii  noiț ș ț ț
atâta timp cât nu le-au finalizat pe cele vechi.
 Însă pentru a nu se spune că noi cei de la USL ne opunem construc iei acestuiț
obiectiv  o  să  fac o  propunere  în  acest  sens  atunci  când vom discuta aprobarea
bugetului local, propunere ce va include i problema ridicată de dl. Burtescu. ș
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, viceprimarul Voicu Nicolae, prezintă consiliului Proiectulș ț
de hotărâre privind aprobarea bugetului local ala comunei Raciu pentru anul 2013.
Contabila Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- propun să ajungem la o solu ie de compromis în legătură cu construc ia Dispensaruluiț ț
de la u a. În primul rând ar fi nevoie ca dl. Burtescu să- i modifice solicitarea i săȘ ț ș ș
precizeze  că  este  vorba  mai  întâi  de  achizi ia  terenului  pe  care  va  fi  construitț
dispensarul.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 sunt  de  acord  i  îi  solicit  d-lui  secretar  să-mi  dea  cererea  mea  pentru  a  oș
modifica.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 solu ia pe care eu vi-o propun ar fi  ca la capitolul bugetar ”Sănătate” să fieț

prinsă i achizi ia acestei suprafe e de teren.ș ț ț
Pre edintele de edin ă supune la vot această propunere. Cu unanimitate de voturiș ș ț
consilierii locali sunt de acord cu propunerea d-lui Drăgan Gheorghe. 

Se trece pe capitole a proiectului de buget local.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 Stima i consilieri,  recent,  am fost  nevoit  să mă adresez Prefecturii  Dâmbovi a cuț ț
unele probleme pe care le-am tot ridicat în edin ele de consiliu dar nu s-au rezolvat.ș ț
De altfel, toate propunerile pe care le-am făcut în edin ele de consiliu din 2004 iș ț ș
până în prezent nu au fost luate în considerare.
 Răspunsul  primit  m-a pus pe gânduri.  Se apreciază că hotărârea prin care s-au
stabilit taxele locale este legală, fără a se preciza că în această hotărâre se copiază
ad literam anexele 1 i 2 ale legii i nu sunt stabilite în concret impozitele i taxele dinș ș ș
zona A i zona B, specifice comunei. Nu este normal, zic eu, ca cei care plătesc maiș
mult să primească mai pu in iar cei care plătesc mai pu in să primească mai mult. Înț ț
rest, Prefectura mă îndeamnă să mă adresez consiliului local. A a ar fi corect dacăș
hotărârile noastre ar fi  obligatorii  pentru factorii  din subordine i  nu invers noi să neș
mul umim să aprobăm hotărârile celor din subordinea noastră.ț
 Revenind la buget, eu consider că acesta reflectă interesele unora, noi având doar
sarcina să-l aprobăm, nu să-l schimbăm. La capitolul venituri, cred că acestea puteau
fi  mai  mari  dacă  s-ar  fi  stabilit  corect  zonele  de  impozitare  i  dacă  to i  locuitoriiș ț
comunei ar plăti corect impozitele curente.
 La  capitolul  cheltuieli,  foarte  mari  mi  se  par  cele  prevăzute  pentru  indemniza iiț
plătite  unor  persoane  din  afara  unită ii  (36  mii),  carburan i  (6  mii),  consultan ă  iț ț ț ș
expertiză (13 mii), deplasări interne (6 mii).
 La capitolul învă ământ sunt exagerate cheltuielile la po tă i telefon, atâta vremeț ș ș
cât telefon are o singură coală, iar la capitolul iluminat i apă canal ar fi  bine caș ș
firma Concas să- i plătească toate cheltuielile.ș
 La  capitolul  sănătate,  cheltuim  22  mii,  de i  suprafe ele  de inute  sunt  date  înș ț ț
concesiune.
 Dat fiind faptul  că cele două terenuri  de sport  arată jalnic  consider  că sumele
alocate sunt insuficiente.
 La capitolul servicii religioase găsesc că măsura este bună de a asigura sume egale
pentru cele două biserici din comună cu condi ia să se prezinte proiecte de lucrări iț ș
să se facă recep ia acestora. ț
 La capitolul servicii de dezvoltare publică mă surprinde prevederea – comisioane i ș
alte costuri aferente (200 mii), iar la transporturi prevederea cheltuieli de capital 43 mii 
lei.
 Cât prive te anexa 2, la capitolul agricultură sunt prevăzute sume importante 119ș
mii. Din păcate, noi nu am găsit solu ia să cheltuim ace ti bani cu eficien ă; zeci deț ș ț



terenuri sunt nelucrate, nu s-a găsit un arenda  care să lucreze aceste terenuri i săș ș
aducă un venit minim celor nevoia i.ș
 Ajungând la Lista de investi ii pe anul 2013, observăm că s-a făcut totul pentru caț
obiectivul  ”Construire  dispensar  uman  u a  Seacă”  să  fie  scos  din  listă.  Dacă  înȘ ț
perioada 2005 – 2012 el a fost trecut fără a se mi ca un deget pentru realizarea lui, elș
nu mai este nici măcar men ionat. Despre acest obiectiv am vorbit de nenumărate oriț
fără să se ia vreo măsură. Dacă acest obiectiv nu va fi inserat în Lista de investi ii eu voiț
vota împotriva adoptării acestui buget.
 La capitolul învă ământ a fost trecută suma de 72 mii lei pentru reabilitarea coliiț Ș

u a,  utilită i  i  mărire  de  putere.  Sunt  sigur  că  acestă  sumă  va  fi  diminuată  laȘ ț ț ș
rectificările ulterioare ca si anul trecut când 25 mii lei au fost transfera i în altă parte.ț
 La capitolul ”Re ea de canalizare” observăm că dacă în anul 2008 acestă re eaț ț
trebuia să ajungă în satele componente, astăzi acest proiect a căzut, canalizarea se
realizează pe alte străzi  uneori  fără aprobare,  satul  u a Seacă fiind scos în afaraȘ ț
proiectului.
 Mul i bani va înghi i ” oseaua Nouă” Sili tea – Persinari unde au fost alocate în aniiț ț Ș ș
trecu i sume importante i se continuă anul acesta cu alocarea lor.ț ș
   Am  pus  toate  aceste  lucruri  pe  hârtie,  o  să  i-o  înmânez  d-lui  secretar  cu
rugămintea de a fi prinse integral în procesul verbal al edin ei. ș ț

Se trece la vot. Proiectul este aprobat în unanimitate.

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, viceprimarul Voicu Nicolae,  prezintă consiliului
Proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local  pentru Parohiile
ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru i Pavel” din Raciu i ”Sf. Nicolae” din u a Seacăș ș Ș ț
Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, viceprimarul Voicu Nicolae,  prezintă consiliului
Proiectul  de hotărâre privind  acordarea Diplomei de longevitate i  a unui  premiuș
anual în valoare de 100 lei persoanelor, cu domiciliul în comuna Raciu, care vor împlini
în cursul anului 2013 vârsta de 80 de ani.
Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
- ar fi bine ca diploma să fie înmânată de cel mai tânăr dintre consilierii locali.
Viceprimarul Voicu Nicolae:
- eu cred că ar fi  mai potrivit să fie un reprezentant al primăriei i  unul al consiliuluiș
local.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, viceprimarul Voicu Nicolae,  prezintă consiliului
Proiectul de hotărâre privind privind modificarea HCL Raciu nr. 32 din 30.10.2012 privind
aprobarea contractării  i garantării unei finan ări rambursabile interne în valoare deș ț
1.200.000  lei  pentru  acoperirea  cheltuielilor  cu  TVA-ul  pentru  proiectul  integrat
„ Îmbunătă irea re elei de drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie deț ț
epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul
Raciu,  comuna  Raciu,  judetul  Dambovita”  -  finan at  prin  fonduri  europeneț
nerambursabile – prin PNDR – măsura 322.
Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.



Pentru al cincilea punct al ordinii de zi, viceprimarul Voicu Nicolae,  prezintă consiliului
Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate  al  Bibliotecii
Comunale Raciu pe anul 2012, Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Raciu
pe anul 2013 i a Calendarului ac iunilor culturale pe anul 2013.ș ț
Bibliotecarul Bibliotecii Comunale Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inereaț
proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
 pe strada Voicule ti, la u a,  este pus un tub care s-a astupat, de asemeneaș Ș ț
lipsesc i  an urile.  Consider că trebuie să dăm amenzi  celor care au proprietă i  înș ș ț ț
zonă  ca să facă ce era în sarcina lor.   

Completări:

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

 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Raciu nr. 1/2013 privind modificarea taxelor
şi impozitelor locale pentru anul 2013;

 Proiect de hotărâre  privind stingerea unor crean e fiscale; ț
 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
 Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din comuna Raciu;
 Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  comisiei  de  analiză  a  cererilor  adresate  de

cetă eni privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2013.ț

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


