
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.07.2013 

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.  104  din  data  de  26.07.2013,  emisă  deș ț ț

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 aprobarea proiectelorș
de hotărâre din ordinea de zi.  
La edin a Consiliului Local participă în calitate de invita i dl. dir. al colii Raciu, prof.ș ț ț Ș
Isari Ionu , i d-ra medic stomatolog Constantinescu Anamaria.ț ș
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al edin ei anterioare.ș ț
Consilierul local Burtescu Aurică propune completări la procesul verbal.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina, pre edintele de edin ă pe luna iulie,ș ș ț
cite te ordinea de zi:  ș

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru
anul 2013;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  executie  al  bugetului
comunei la 30.06.2013;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei i a Statului de func ii aleș ț
U.A.T. Comuna Raciu pentru anul 2013;

4. Diverse. 

Ordinea de zi a edin ei este aprobată  cu unanimitate de voturi.ș ț
Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise.
 
Pentru primul punct al edin ei, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul acestuia, prezintăș ț ț
consiliului Proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Raciu
pentru anul 2013.
Consilierul  Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  referatului  întocmit  în
sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 la începutul anului, atunci când am votat bugetul, ni s-a spus că nu se mai pot
face investi ii noi i acum constatăm că se poate. A  vrea să întreb de ce pentruț ș ș
Dispensarul din u a nu se găsesc bani i pentru locul de joacă de la Grădini aȘ ț ș ț
Raciu s-au găsit?

Primarul Grădinaru Vasile:
 banii pentru acest loc de joacă necesar copiilor de la grădini a Raciu sunt furniza iț ț
în propor ie de 90% prin contribu ia Consiliului Jude ean Dâmbovi a. Nu vreau să îmiț ț ț ț
asum eu meritul  aici  pentru că această investi ie a fost  ob inută prin  perseveren aț ț ț
colegei dvs. d-na consilier Dragomir Ruxanda Mădălina, cea care a fost în repetate
rânduri la dl. pre edinte u uianu reu ind să-l convingă să îndrepte ace ti bani spreș Ț ț ș ș
comuna noastră. Oricine dintre dvs. reu e te să facă rost de bani eu sunt fericit să-lș ș
sus in. ț
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:



 într-adevăr, am fost de mai multe ori în audien ă la dl. pre edinte utuianu pentru aț ș Ț
reu i  să  fac  rost  de  bani  i,  sincer,  sunt  supărată  să  văd  că  se  pune  sub  semnulș ș
întrebării această investi ie de care copiii de la grădini ă pot să beneficieze.ț ț
Consilierul local Burtescu Aurică:
 nu m-am referit la faptul că această investi ie este sau nu necesară, dimpotrivă iț ș
eu salut faptul că se face ceva pentru copii, ce m-a deranjat pe mine este faptul că ni
s-a spus că nu se mai pot face investi ii noi i acum văd că se pot.ț ș
 de asemenea,  pentru că este aici i dl. director al colii a  vrea să-l întreb ce s-aș ș ș
întâmplat cu grilajele de la ferestrele colii u a i cu toboganele de aici.Ș Ș ț ș
Prof. Isari Ionu , directorul colii Raciu:ț Ș
  O parte dintre grilaje sunt în magazia colii, iar altele au fost folosite ca armăturăș
când s-au construit pode ele de intrare în coală. De altfel, de la reabilitarea coliiț ș Ș

u a au fost recuperate o grămadă de materiale.   Ș ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru i 1 ab inereș ț
(consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectului deț
hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind   aprobarea  contului  de
executie al bugetului comunei la 30.06.2013.
Consilierul  Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  referatului  întocmit  în
sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 A  dori că o întreb pe d-na contabilă ce înseamnă furnituri de birou în valoareș
de 100 de milioane, pentru că mi se pare foarte mult? De asemenea, 50 de
milioane benzina i 80 de milioane telefoanele sunt cheltuieli foarte mari.ș

Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu:
 dacă ve i compara aceste cheltuieli cu cele ale unor institu ii similare ve i vedeaț ț ț

că acestea sunt ni te cheltuieli normale.ș
 mai mult, în privin a cheltuielilor cu carburan ii auto există un normativ stabilit prinț ț

lege i avem voie să-l depă im.ș ș
Consilierul local Burtescu Aurică:
 la Sănătate au fost făcute cheltuieli la o clădire nouă în garan ie pentru repara iiț ț
iar la Transporturi s-au cheltuit 420 de milioane pentru oseaua Nouă Sili tea – Per inari.Ș ș ș
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu:
 în privin a cheltuielilor  făcute la Centru Medical Sili tea, acestea au ca bazăț ș
contractul  de  concesionare  pe  care  îl  avem  încheiat  cu  d-ra  doctor  stomatolog
Constantinescu, ea ocupându-se de dotarea cabinetului cu aparatură medicală iar
noi de dotarea acestuia cu utilită ile necesare func ionării lui.ț ț
Consilierul local Burtescu Aurică:
 în  ciuda  celor  afirmate  de  d-na  contabil,  consider  toate  aceste  cheltuieli
neeconomicoase i, în consecin ă, votez împotriva acestui proiect de hotărâre. ș ț
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru i 1 împotrivăș
(consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectului deț
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei iș
a Statului de func ii ale U.A.T. Comuna Raciu pentru anul 2013.ț
Secretarul  comunei  Raciu  dă  citire  referatului  întocmit  în  sus inerea  proiectului  deț
hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:



1. Dir. al colii Raciu, prof. Isari Ionu :Ș ț
- prezintă în fa a Consiliului Local un raport privind desfă urarea evaluării na ionale i aț ș ț ș
rezultatelor ob inute de elevii de la colile de pe raza comunei Raciu;ț ș

2. Consilierul local Burtescu Aurică:
- consider că, cel pu in la u a, rezultatele sunt dezastruoase. Din 13 copii, au luat doarț Ș ț
6 evaluarea;
-  nu  cred  că  pe  dl.  director  îl  interesează  ce  se  întâmplă  la  coala  u a.  CeȘ Ș ț
argumente putem noi aduce celor care vor să închidă coala, dacă avem astfel deș
rezultate?

3. Dir. al colii Raciu, prof. Isari Ionu :Ș ț
- per total comună, rezultatele sunt departe de a fi dezastruase, a a cum le-a numit dl.ș
consilier Burtescu. Suntem în media jude eană i, fa ă de Lucieni, de exemplu, stămț ș ț
mult mai bine.

4. Consilierul local Burtescu Aurică:
-  eu vă felicit  pentru rezultatele de la coala Raciu dar la u a e jale.  Cât despreȘ Ș ț
rezultate, lua i situa iile genera iilor mai vechi i o să pute i face diferen a.ț ț ț ș ț ț

5. Consilierul local Bucur Simona:
- ca om care lucrez în învă ământ consider că este vina sistemului pentru rezultateleț
ob inute. Nu este normal ca tu, profesor, să fii obligat să treci clasa cu to ii copiii. ț ț

6. Medicul stomatolog Constantinescu Anamaria:
-  mă  bucur  să  fiu  pentru  prima  dată  în  mijlocul  dvs.  Am  început  de  pu in  timpț
activitatea în cabinetul de stomatologie cu care func ionez chiar în această clădire.ț
Trebuie să vă spun că pentru orice medic stomatolog la început de drum este foarte
greu, investi ia în aparatura medicală fiind de ordinul miilor de euro.ț
 fiind primul cabinet stomatologic de pe raza comunei eu sper că vom colabora
foarte bine i  în  continuare,  i  cu această ocazie doresc să mul umesc conduceriiș ș ț
primăriei pentru sprijinul de până acum;
 de  asemenea,  doresc  să  îmi  extind  colaborarea  i  cu  colile  de  pe  razaș ș
comunei acolo unde am putea face câteva ac iuni de promovare a igienei orale laț
care să oferim copiilor i câteva materiale promo ionale. ș ț
7. Primarul Grădinaru Vasile:
 Asocia ia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  a  fost  data  în  judecată  de  SCț
Supercom i acum sunt i noi, ca i celelalte comune din jude , în faza de executareș ș ș ț
silită;
 legat  de  DJ  702  B  în  u a  am făcut  toate  demersurile  pentru  ca  cei  de  laȘ ț
Consiliul Jude ean să înceapă reabilitarea. Am primit promisiuni că lucrările vor începe,ț
sper că acestea se vor i concretiza;ș
 legat de consumul de benzină, acesta este de 75 litri pe lună pentru primării iș
noi nu l-am depă it;ș
 în momentul  acesta avem câteva probleme legate de plata unei tran e dinș
împrumutul luat de la bancă, însă sperăm ca lucrurile să intre în normal. De asemenea,
am discutat cu senatorul Badea ca să vedem cum putem debloca finan area pentruț

coala u a acolo unde lucrările sunt aproape de final.Ș Ș ț
8. Consilierul local erban Ion:Ș
 a  vrea să lămurim odată pentru totdeauna problema Bibliotecii u a.ș Ș ț
9. Primarul Grădinaru Vasile:
 după ce se termină lucrările la coala u a vom amenaja i biblioteca.Ș Ș ț ș
10.   Dir. al colii Raciu, prof. Isari Ionu :Ș ț
 există un fond de peste 4700 de volume la coala u a, acestea sunt depozitateȘ Ș ț
în condi ii salubre în magazia colii. Căr ile sunt băgate în saci de plastic gro i i suntț ș ț ș ș
numerotate;
 după  terminarea  lucrărilor  la  coala  u a  vom  amenaja  un  spa iu  specialȘ Ș ț ț
dedicat Bibliotecii. Vom amplasa rafturi noi iar în cadrul acestui spa iu va fi amenajatăț
i  o ludotecă, printr-un proiect cu finan are europeană câ tigat de colega noastrăș ț ș

d-na bibliotecar Barbu Catelu a;ț



9.  Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  dori să-l întreb pe dl. director ce s-a întâmplat cu dulapurile acelea frumoaseș
de la coala u a?Ș Ș ț
10.  Dir. al colii Raciu, prof. Isari Ionu :Ș ț
 după cum ti i, anii anteriori am reu it, gra ie i sprijinului Inspectoratului colar,ș ț ș ț ș Ș
să ob inem mobilier nou pentru colile de pe raza comunei. Înlocuindu-le cu mobilierț ș
nou, din cele patru dulapuri despre care vorbe te dl. Burtescu, două le-am casat iarș
două le-am dat prin transfer la Liceul nr. 4 din Târgovi te.ș
11.  Consilierul local erban Ion:Ș
 vrea să solicit conducerii primăriei să ia în calcul i reabilitarea locului de joacăș
din Raciu care acum arată foarte rău.
12. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 vreau  să-i  reamintesc  d-lui  viceprimar  că  a  promis  că  mergem  împreună la
Mălăi te să vedem ce se poate face pentru reabilitarea drumului de acolo.    ș

Completări:

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

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

 Diverse. 

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


