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JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.10.2013 

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. 203 din data de 24.10.2013, 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.
Consilierul local Burtescu Aurică propune completări la procesul verbal.
Procesul  verbal,  cu  completările  propuse,  este  aprobat  cu  12  voturi  pentru  și  1  abținere
(consilierul local Burtescu Aurică).

Consilierul local Preda Cristian, președintele de ședință pe luna octombrie, citește ordinea de zi:
1. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  al  comunei  Raciu  pentru anul

2013;
2. Proiect  de  hotărâre  privind  reglementarea  acordării  ajutoarelor  de  urgență  și  a

ajutoarelor de înmormântare;
3. Diverse. 

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a două noi puncte: Proiect de
hotărâre  privind modificarea și completarea  ”Inventarului bunurilor  care aparțin domeniului
public al comunei Raciu” și Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de recepție
la terminarea lucrărilor pentru proiectul integrat  „ Îmbunatatirea retelei de drumuri de interes
local, retea  de canalizare si statie de epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare
camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita”.

Ordinea de zi  a ședinței,  conținând 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 referatului  întocmit în susținerea
proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș dori să o întreb pe d-na contabilă dacă cei 7000 de lei transferați la Căminul Cultural
sunt cumva banii care trebuiau să meargă la Dispensarul Șuța?

Consilier Ghiga Alina – contabil Primăria Raciu:
 am încercat să ne descurcăm cum putem ca să continuăm lucrările la Căminul Cultural

Raciu. Bani nu am primit la rectificări anul acesta și din cauza aceasta am încercat să
vedem de unde mai putem lua sume ca să nu stopăm investiția.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- v-aș întreba dacă știți că cimitirul din Șuța este plin din cauză că nu avem și noi în sat un
medic de familie? 
Primarul Grădinaru Vasile:
  Ce întrebare e asta? Cu cei 7.000 de lei de abia ne cârpim la Căminul Cultural. Iar în 2014 o
să fie și mai rău.



Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (consilierul
local Burtescu Aurică).

Pentru  al  doilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind  reglementarea acordării  ajutoarelor de urgență și a
ajutoarelor de înmormântare.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  
Consilierul local Badea Angel:
 aș dori să supun atenției d-lui primar situația mamei lui Amuza Daniel, din Siliștea. Trăiesc
amândoi într-o mizerie groaznică. Ba chiar, mi-au spus niște vecini, săraca femeie a plecat să
cerșească din poartă în poartă. Eu știu că fiul ei e inconștient dar ea nu are nicio vină. Trebuie
să găsim o soluție să-i dăm un ajutor, ceva.
Primarul Grădinaru Vasile:
 Cu Daniel știți foarte bine că ne judecăm de mult timp. Mai nou încearcă să ne șantajeze
prin plângeri făcute la APIA ca să-i concesionăm izlazul.
 Cât privește mama lui, să vină la primărie să facă o cerere, o să meargă asistenta socială la
domiciliu să facă o anchetă și, dacă se încadrează, o să primească ajutor social.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 am o nelămurire referitoare la textul proiectului de hotărâre – dacă primarul este inițiatorul
de ce trebuie să mai precizăm că i se transmite și lui hotărârea?
Secretarul comunei Raciu:
 Legea  215/2001  a  administrației  publice  locale  precizează  că  hotărârile  sunt  în  mod
obligatoriu transmise Instituției Prefectului, pentru controlul de legalitate, și primarului. În plus,
dacă  sunt  hotărâri  cu  caracter  individual  este  obligatoriu  ca  acestea  să  fie  transmise  și
persoanelor care fac obiectul respectivului act.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 referitor la ajutoarele sociale, consider că ar fi bine ca d-na asistent social să ne informeze și
pe noi în legătură cu persoanele care beneficiază de aceste ajutoare.
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru  al  treilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea  ”Inventarului bunurilor care
aparțin  domeniului  public  al  comunei  Raciu”.  Secretarul  comunei  Raciu  dă citire  referatului
întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al  patrulea punct al  ședinței,  primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de recepție la terminarea
lucrărilor pentru proiectul integrat  „ Îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local, retea  de
canalizare si statie de epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural
in satul Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita”.
Consilierul  Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  referatului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (consilierul local Burtescu
Aurică).  
 
La punctul Diverse s-au înscris la cuvânt: 
Primarul Grădinaru Vasile:
 prezintă în fața consiliului local o informare cu privire la acțiunile întreprinse de conducerea
primăriei în ultima lună.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 în legătură cu inaugurarea de la Școala Șuța, s-au inaugurat, de fapt, numai niște reparații
capitale școala fiind inaugurată cu zeci de ani în urmă;
 am fost surprins să văd că primarul m-a convocat pe 15 pe mine și pe 16 pe alții, dorind
probabil, să nu vin;



 de altfel, am văzut acolo mai mulți șuțeni ”vopsiți” decât locuitori ai satului;
 am vrut să-i spun mai multe lucruri d-lui președinte Ţuțuianu, dar până la urmă am decis să
mă abțin ca să nu stric momentul festiv;
 nu am mai văzut la școală nici laboratorul de chimie și nici pe cel de biologie. Și câte și mai
câte nu am dispărut. Eu chiar am scris pe vremuri ministrului educației pentru a putea stopa
aceste furturi de la Școala Șuța.
 mai zilele trecute satul Șuța a fost călcat din nou de hoți. Dl. primar, din dorința de a mă
ataca, minimalizează fenomenul.
 de asemenea, am propus realizarea unui inventar la Școala Șuța și nu s-a realizat nimic
până acum.
 cât privește firma Lue, mi se răspunde din partea primăriei la o adresă de-a mea că de ce
nu m-am uitat pe geamul instituției.
 am scris Direcției de Sănătate Publică și mi s-a răspuns că se va face pe cele 9 hectare o
fermă cu 1500 capete de porci.
 la  propunerea  unui  coleg  consilier,  patronul  firmei  Lue  a  fost  adus  în  ședință  să  mă
jignească personal pe mine.
 de asemenea, mi se răspunde de la primărie că în zona de impact se pot construi obiective,
aș vrea să întreb și eu despre ce obiective este vorba?
Primarul Grădinaru Vasile:
 am mai  explicat  d-lui  Burtescu  faptul  că  impactul  de  mediu  este  solicitat  de  Protecția
Mediului Dâmbovița iar în acest caz nu a fost solicitat. 
 suprafața cumpărată de SC Lue nu este de 9 hectare ci de 4 hectare.
 am mai explicat, de asemenea, că procedura construcției unei clădiri este simplă. Se solicită
de  la  primărie  un  certificat  de  urbanism  pentru  obținerea  autorizației  de  construcție.  În
respectivul certificat de urbanism se trec avizele pe care titularul construcției trebuie să le aibă
(de la Electrica,  de la gaze, dacă e cazul,  de la Mediu etc.).  După ce are toate acestea și
proiectul construcției beneficiarul se prezintă la primărie unde, după verificări, inginerul de la
compartimentul  urbanism îi  eliberează autorizarea de construcție.  În cazul firmei Lue a fost
parcursă toată acestă procedură și au fost luate toate avizele solicitate de noi. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
 eu nu am vrut să ajung în instanță nici cu Lue, nici cu Primăria Raciu, dar văd că asta e
singura soluție.
 Pe de altă parte, dacă tot spune dl. primar că nu sunt bani sunt curios cine a plătit micii dați
la inaugurarea de la Șuța?
Primarul Grădinaru Vasile:
 tot ce a însemnat protocol la acele manifestări s-a făcut prin generozitatea d-lui Ion Badea –
patronul Restaurantului Valahia, căruia aș vrea să-i mulțumesc pentru că nu e pentru prima
dată când ne ajută.
Consilierul local Șerban Ion:
 trebuie văzut ce putem face cu drumul de beton din zona locului de joacă din Raciu. Trebuie
luată legătura cu cei de la Complis să refacă șoseaua. 

Completări:



Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna noiembrie 2013:

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

Președinte ședință, Secretar,


