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ÎNCHEIAT ASTĂZI 02.04.2014 

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 de 
îndată în baza dispoziției cu nr. 91 din data de 1.04.2014, 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 unanimitate de voturi.

Consilierul local Bălașa Cristian, președintele de ședință pe luna aprilie, citește ordinea de zi: 

 Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  al  comunei  Raciu  pentru anul
2014;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării la nivelul unității administrativ teritoriale
a Serviciului public de canalizare al comunei Raciu;

 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru branșament la rețeaua de canalizare a
comunei Raciu pe perioada 02.04.2014 – 31.12.2014.

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 2014.
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei, dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului
de hotărâre.
Primarul Grădinaru Vasile dă citire adresei nr. 1511/25.03.2014 din partea APDRP.
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru 1 abținere (consilierul
local Burtescu Aurică).

Pentru  al  doilea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării la nivelul unității
administrativ teritoriale a Serviciului public de canalizare al comunei Raciu.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 aș dori să întreb și eu de ce s-a ales această titulatură?
Primarul Grădinaru Vasile:
 eram obligați  să înființăm la nivelul  comunei un serviciu  public  care să se ocupe de
activitatea de canalizare. Titulatura este cea prevăzută de lege iar gestionarea acestui serviciu
intenționăm să o delegăm, exact cum am făcut și cu alimentarea cu apă. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Pentru  al  treilea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru branșament la
rețeaua de canalizare a comunei Raciu pe perioada 02.04.2014 – 31.12.2014.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:



 în ce constă lucrarea de branșare?
Primarul Grădinaru Vasile:
 Se vor trage conductele de canalizare până la poarta omului.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- după părerea mea, ar trebui modificat textul hotărârii în sensul prevederii tuturor celor trei
posibilități de plată.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna aprilie 2014:

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


