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JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 28.11.2014 

În conformitate cu dispozițiile art.  39,  alin.  1,  și  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. 293 din data de 24.11.2014, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii de prezență rezultă este absent consilierul local Preda Cristian.
La ședință participă, în calitate de invitat, prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu.
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

Bucur Simona propune completări. 
Procesul verbal, conținând completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Savu Niculae, președintele de ședință pe luna noiembrie, citește ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2014;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta
activități în folosul comunității;
3. Diverse: 

 Aprobarea decontului lunii anterioare pentru transportul cadrelor didactice.
Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a trei puncte noi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea rețelei  școlare  de pe  raza  comunei  Raciu  pentru anul  de  învățământ 2015 –  2016;  Proiect  de
hotărâre privind aprobarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru anul 2015 și Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  cotizației/contribuției  localității  Raciu  la  ADI  ”Reabilitarea  colectării,
transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” pe anul 2015.

Ordinea de zi, cu completările propuse 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.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș dori să o întreb pe d-na contabil dacă luna viitoare mai rectificăm din nou bugetul că văd că
îl rectificăm de fiecare dată cum ne convine. Eu știam că un buget bun, odată adoptat, nu mai
are nevoie de rectificări.

 de asemenea, văd aici cheltuieli de personal la Cămin Cultural și aș dori să întreb de ce?
 În Jurnalul de Dâmbovița a apărut un articol în care dl. primar spunea că a primit suma de

25.000 de lei pentru drumul de la Siliștea iar eu văd aici că sunt doar 8.000. Ce s-a întâmplat
cu restul de bani.

Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei:
 În urma susținerii concursului colega noastră Dumitru Tatiana a fost încadrată pe postul de
referent cultural la Căminul Cultural Raciu.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 cred că sunt deja prea mulți oameni angajați de primărie de care noi nu avem habar. 
Primarul Grădinaru Vasile:

 singura angajare pe care am făcut-o a fost asta și s-au respectat toate condițiile legale. La
Centrul After School nu e vorba de angajări, v-am mai spus, acolo avem contracte de prestări
servicii făcute pe 1 an.

 Cât privește articolul din ziar, îl rog pe dl. Burtescu să citească mai cu atenție adresa de la
Consiliul Județean și să vadă că prin acea adresă suma de 8.000 de lei mi-a fost luată. Dacă noi
aveam facturi pe lucrare de 25.000 de lei, primeam toți banii. Dar nu am decât pentru SF și PT.
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru și 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  stabilirea domeniilor serviciilor publice și
locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.

Consilierul  taxe  și  impozite  Stâlparu  Georgeta  dă  citire  referatului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 În ceea ce privește lucrările care se vor executa, propun ca prioritare să fie cele de defrișare a
vegetației de pe Dealul Raciului unde acum e un fel de junglă.

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 aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei
Raciu pentru anul de învățământ 2015 – 2016. 

Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii 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 ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de
hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea taxei  de habitat cu destinația
specială de salubrizare pentru anul 2015.

Consilierul  taxe  și  impozite  Stâlparu  Georgeta  dă  citire  referatului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.

 Consilierul local Burtescu Aurică:
- taxa de 18 lei este exagerată și vine să lovească în cetățeni. 18 lei pentru cine nu are nici ce mânca
este deja foarte mult. Plus că firma nu își respectă graficul de ridicare a gunoiului sau vine la ore total
nepotrivite.

Se  trece  la  vot.  Proiectul  de  hotărâre  este  aprobat  cu  11  voturi  pentru  și  1  împotrivă
(Consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de
hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea cotizației/contribuției localității
Raciu  la  ADI  ”Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării  deșeurilor  solide  în  județul
Dâmbovița”  pe anul 2015.

Consilierul  taxe  și  impozite  Stâlparu  Georgeta  dă  citire  referatului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la Diverse. S-au înscris la cuvânt:

Consilierul local Bălașa Cristian:
- trebuie chemat la discuție cineva de la AKTA. Serviciile lor sunt de proastă calitate și măresc mereu
prețul abonamentelor.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 am vorbit și eu la telefon cu o duduie de acolo și mi-am făcut un car de nervi. A fost foarte
obraznică cu mine. Soțul meu a promis că o reclama la Protecția Consumatorilor.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 eu am defecțiuni săptămânale la internet și asta pentru că sunt o grămadă de cetățeni ce sunt
conectați ilegal.
Primarul Grădinaru Vasile:
 pun mâna pe telefon și o sun chiar acum pe directoarea lor.

Completări:



Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna decembrie 2014:

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

Președinte ședință, Secretar,


