
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 14.04.2014 

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 ordinară în baza
dispoziției cu nr. 94 din data de 10.04.2014, 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.
Consilierul Local Burtescu Aurică propune completarea procesului verbal.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Bucur Simona, președintele de ședință pe luna aprilie, citește ordinea de zi: 
 Proiect  de  hotărâre  privind înscrierea  comunei  Raciu  în  Asociația  de  Dezvoltare

Intercomunitară ”Apă Dâmbovița”;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea activității de instituire și colectare a taxei de habitat de

la cetățenii comunei Raciu, județ Dâmbovița;
 Proiect de hotărâre privind privind modificarea și completarea  ”Inventarului bunurilor care

aparțin domeniului public al comunei Raciu”;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 31.03.2014;
 Diverse.

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  înscrierea comunei Raciu  în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”Apă Dâmbovița”.
Se dă citire raportului întocmit de secretarul comunei în susținerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre,
prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea activității  de instituire și colectare a
taxei de habitat de la cetățenii comunei Raciu, județ Dâmbovița.
Se  dă  citire  raportului  întocmit  de  Compartimentul  Contabilitate  și  buget  local  în  susținerea
proiectului de hotărâre.
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 modificarea și completarea  ”Inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Raciu”. 
Se  dă  citire  raportului  întocmit  de  Compartimentul  Contabilitate  și  buget  local  în  susținerea
proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- pentru toate aceste bunuri din domeniul public ar trebui să fie numit un gestionar.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Pentru  al  patrulea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de
31.03.2014.
Se  dă  citire  raportului  întocmit  de  Compartimentul  Contabilitate  și  buget  local  în  susținerea
proiectului de hotărâre.



Consilierul local Burtescu Aurică:
 am văzut că rezultă din procesul verbal al ședinței de anul trecut în care s-a discutat contul de

execuție că aș fi fost de acord cu el ceea ce nu corespunde realității, vreau să se consemneze că
am votat împotrivă.

 Și  anul  acesta  cheltuielile  sunt  neeconomicoase,  și  pot  da  ca  exemplu  aici  cele  făcute  cu
furniturile de birou, carburanți etc.

 Aș dori ca la următoarea ședință să ni se prezinte situația cheltuielilor făcute cu ajutoarele de
urgență și măsurile care se pot lua pentru reducerea lor. 

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

Diverse:

Primarul Grădinaru Vasile: 
 în ceea ce privește proiectul integrat vreau să vă informez că am plătit chiar azi la Fondul de

Garantare o penalitate, din motive care nu au ținut de noi. Am reușit totuși să terminăm cu
bine  toate  procedurile.  A  fost  o  perioadă  foarte  grea  pentru  lucrătorii  primăriei,  de  la
începutul anului și până acum am avut controale pe bandă rulantă, inclusiv curtea de conturi.
Provocarea  cea  mai  mare  acum  este  să  facem  funcțională  rețeaua  de  canalizare  și  să
convingem cât mai mulți cetățeni să se branșeze, la fel dorim să dăm drumul activității de la
Centrul after school.

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 pe lângă felicitările pe care le merită dl. primar pentru ceea ce a făcut în legătură cu proiectul
integrat cred că trebuie să-l felicităm și pe dl. consilier Șerban pentru că neputul domniei sale este
vicecampion național.
Consilierul local Badea Angel:
 aș dori să-l întreb pe dl. primar ce măsuri o să ia în legătură cu ciobanii de la Văcărești care
vin să pășuneze pe izlazul de la Siliștea.
Primarul Grădinaru Vasile:
 era vorba despre niște ciobani de la Perșinari, chiar eu am vorbit cu primarul de la Perșinari și
după aia chiar și  cu ei  și  le-am spus să nu mai intre pe izlazul  nostru ca să nu iasă scandal.  De
asemenea am vorbit și cu șeful de post.  

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna mai 2014:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publică a izlazurilor comunale aflate în
domeniul  public  al  comunei  Raciu,  a  Regulamentului  procedurii  de  licitatie  în  vederea  atribuirii
contractelor de închiriere, a Documentației de atribuire, Caietului de sarcini și a modelului-cadru al
Contractului de închirierea izlazurilor comunale

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


