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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
extraordinară în baza dispoziției cu nr. 75 din data de 21.02.2014, 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 12 voturi pentru și 1 abținere (consilierul local Burtescu Aurică).

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

2014;
2. Diverse:  Prezentarea  Raportului  întocmit  de  primarului  comunei  Raciu  privind  starea

economică, socială și de mediu a comunei Raciu în perioada 01.01.2013 – 31.12.2013.
3. Prezentarea Raportului întocmit de viceprimarul comunei privind activitatea desfășurată

de acesta în anul 2013;
4. Aprobarea decontului pe luna anterioară vizând transportul cadrelor didactice. 

Ordinea de zi a ședinței este aprobată  cu unanimitate de voturi.

La ședința Consiliului Local participă în calitate de invitat și dl. Amuza Daniel, directorul SC Oil
Dan SRL Târgoviște. 

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.
D-na  Ghiga  Alina,  contabilul  primăriei  Raciu,  dă  citire  raportului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 adresa de la APIA câte pagini are, că în aceea pe care ne-ați dat-o nu se face referire la
nicio sumă?

D-na Ghiga Alina, contabilul primăriei Raciu:
 este vorba de aceeași decizie pe care am primit-o în luna noiembrie. 
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la rubrica diverse:

La ședință participând dl. Amuza Daniel, director al SC Oil Dan SRL Târgoviște, cel care a depus
către Consiliul Local o cerere de concesionare a izlazului Siliștea.
Dl. Amuza Daniel:
- ca să vedeți că nu am nimic cu primăria eu am depus o cerere să renunț la toate procesele pe
care le am cu ea;

 am mai depus o cerere de concesionare anul trecut la dvs. și mi-ați respins-o. Aș vrea să
știu de ce îmi respingeți cererea, nu așa că îmi trimiteți o adresă că mi-ați respins-o.



Vreau să vă spun ca dacă și astăzi mi-o veți respinge o să vă fac plângere la DNA pentru
că sunteți părtași la deturnarea de fonduri pe care o face primarul.  

Primarul Grădinaru Vasile:
 conform  legislației  în  vigoare  dl.  Amuza  nu  are  dreptul  de  a  concesiona  decât

aproximativ 3 ha, în funcție de oile pe cere le are.
 el ne-a făcut plângeri și anul trecut la APIA, am avut control pe teren, oamenii s-au

convins că nimic din cele scrise de Daniel nu e adevărat.
 dacă o să vă uitați pe facebook o să vedeți că dl. viceprimar a intervenit de foarte multe

ori cu cei de la 416 sau cu proprietarii  de animale pentru a da cu azot sau pentru a
curăța izlazurile.

Dl. Amuza Daniel:
 păi chiar din poze se vede că nu s-a făcut nimic că erau mărăcinii cât casa. Primarul a

deturnat banii de la uniunea europeană.
Primarul Grădinaru Vasile:

 pentru tot ce s-a făcut și pentru fiecare leu cheltuit eu am acte, nimeni nu se poate juca
cu chestii din acestea. Cât despre Daniel, tocmai banii pe subvenție îi vânează el. Ca să
nu mai zic că și acum ne judecăm legat de cealaltă concesionare i-am făcut-o.

Consilierul local Badea Angel:
 măi Daniel, cum vrei tu să aibă cineva încredere în tine după ce ai făcut ce ai făcut? Vrei

să ne punem oamenii în cap, că deja ne întreabă dacă îți dăm ție izlazul unde o să se
mai ducă ei cu vitele. Că tu ești în stare să nu mai lași pe nimeni.

 spune-mi și mie, din toate afacerile tale ce ai reușit să faci, că trăiești vai de mama ta?   
Dl. Amuza Daniel:

 o să las pe toate lumea să pășuneze.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 Pe lângă toate discuțiile de aici trebuie să înțelegem că dl. Amuza are dreptul la o soluție
din partea noastră.

Se trece la vot. Cererea d-lui Amuza Daniel este respinsă cu 12 voturi împotrivă și 1 abținere
(consilierul local Burtescu Aurică).

Se trece la discutarea decontului pe luna anterioară vizând transportul cadrelor didactice.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 sunt și statele de plată atașate la adresa școlii?
Secretarul comunei Raciu: 

 da, actele sunt complete.
Primarul Grădinaru Vasile:

 cât privește plata acestor sume o să încercăm să vedem ce putem face, să găsim o
soluție de mijloc pentru a achita măcar parțial din ele.

Se  trece  la  prezentarea Raportului  întocmit  de  primarului  comunei  Raciu  privind  starea
economică, socială și de mediu a comunei Raciu în perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 și la
Prezentarea  Raportului  întocmit  de  viceprimarul  comunei  privind  activitatea  desfășurată  de
acesta în anul 2013.
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 am citit cele două informări și mărturisesc că mi-a plăcut mai mult cea a d-lui viceprimar;
 consider că dl. primar este primar doar pentru 2/3 din comună, satul Șuța fiind total

uitat;
 de asemenea, consider că nu s-au respectat  principiile  transparenței  cheltuirii  banilor

publici.  De exemplu,  de abia  acum am înțeles  de la dl.  primar că mai  are de plată
cheltuieli legate de canalizarea făcută anul trecut;

 aș cere ca la punctul gestionarea bibliotecii juridice să se facă mai mult pentru că, de
multe ori, votăm în necunoștință de cauză;

 am constatat, de exemplu, la Strategia de dezvoltare a localității că multe investiții din
satul Șuța sunt aruncate prin anul 2016;

 de asemenea, sunt foarte nemulțumit că asistența medicală este neglijată în satul Șuța;



 o altă  nemulțumire  de-a  mea este  legată  de  faptul  că  nu sunt  aduse  la  cunoștința
cetățenilor din fiecare sat prin afișare hotărârile adoptate de noi în ședințele de consiliu
și nici procesele verbale ale ședințelor, că nu toată lumea are internet.

 reproșez și d-lui Mirel, inginerul cu urbanismul, că nu a făcut un studiu de impact pentru
ferma lui SC Luie SRL de la Șuța. În locul lui făceam un referat pentru un studiu de
impact.

 Pe  de  altă  parte,  la  Serviciul  de  urgență  trebuie  refăcut  Planul  de  pază,  și  trebuie
revăzută lista cu cei din SVSU că apărarea împotriva dezastrelor nu funcționează;

 îl felicit pe dl. viceprimar pentru rigolele de la Școala Șuța însă cu tubul de la intrarea pe
DJ nu s-a mai făcut nimic si băltește apa acolo;

 Am văzut  că  la  Biblioteca  Raciu  există  activitate  ceea  ce  nu  pot  spune  și  despre
Biblioteca Șuța, chiar l-aș ruga pe dl. primar să ne spună ce s-a mai făcut acolo;

 nici în privința securizării Școlii Șuța nu s-a făcut nimic, intră cine vrea pe acolo, joacă o
grămadă fotbal și distrug pereții școlii;

 Am și un sfat pentru dl. Amuza: mai ai puțin și rămâi în chiloți la câte procese ai pierdut.
În locul tău, când aș trece pe lângă primăriei aș fugi cât pot.

Viceprimarul Voicu Nicolae:
 în legătură cu intrarea în satul Șuța, am fost la Nițu Atena și am rugat-o să-și facă șanțul

din fața curții. Binențeles că nu a făcut nimic. Acolo, dacă toți cei care au gospodării de-a
lungul DN-lui și-ar face șanțurile nu ar mai fi probleme.

Primarul Grădinaru Vasile:
 întradevăr aveam mari probleme cu oamenii pentru că nu vor să-și facă șanțurile sau le

înalță și când vin ploile vin la primărie să se plângă de vecini.
 Pe de altă parte, o să-l rog pe dl. Burtescu să pună întrebările legate de școală direct d-

lui director al școlii pentru că el se ocupă de administrare. Chiar o să-l invităm la ședința
următoare.

Consilierul local Bălașa Cristian:
 în legătură cu firma de cablu Acta lumea este foarte nemulțumită, trebuie să vedem ce

se poate face ca și alte firme să poată veni în Raciu, să existe concurență între ei;
 primăria ar trebui să facă o adresă și către alte firme să vină cu oferte.

Consilierul local Vlăsceanu Niculae:
 și eu sunt nemulțumit de Acta, mai ales că ne-a mărit tariful, chipurile pentru a ne lăsa

PRO Tv-ul în grila de programe;
 iar în legătură cu șanțurile cred că trebuie date amenzi că altfel nu-i convingi pe oameni

să le facă.     

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna martie 2014:

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

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


