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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 ordinară
în baza dispoziției cu nr. 109 din data de 23.05.2014, 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.  
La ședință participă și dl. Amuza Daniel, crescător de animale din satul Siliștea. 
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Consilierul local

Burtescu Aurică aduce completări procesului verbal. Procesul verbal, cu completările propuse, este
aprobat cu 12 voturi pentru 1 abținere (consilierul local Burtescu Aurică).

Consilierul local Burtescu Aurică, președintele de ședință pe luna mai, citește ordinea de zi: 
 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;

 Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului After School Raciu.
 Diverse.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 aș face observația că astăzi este ultima zi de stabilire a zonelor de impozitare pentru anul

viitor.  Consider  că  se  face  în  continuare  o  nedreptate  locuitorilor  din  satul  Șuța  care  nu
beneficiază de facilitățile celor din Siliștea, în schimb plătesc impozit mai mare. Nu înțeleg de
ce eu trebuie să plătesc mai mult decât dl. primar.

Se trece apoi la votarea Ordinii de zi a ședinței, care este aprobată în unanimitate.
Se discută punctele înscrise în ordinea de zi a ședinței.

 
Pentru  primul  punct,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului

Proiectul 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.

Secretarul comunei dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Primarul Grădinaru Vasile:

 soluția,  după părerea mea, este ca cetățenii  să se unească în asociații  ale  crescătorilor de
animale,  pe  sate  sau  la  nivelul  comunei,  pentru  că  este  păcat  ca  acești  bani  din  fonduri
europene să se piardă.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 trebuie ca oamenii să fie informați în legătură cu aceste asociații;
 de asemenea, consider că se impune amplasarea a trei panouri în fiecare sat din comună în
care să afișăm proiectele de hotărâre dar și hotărârile adoptate;
 se mai impune ca înainte de a-și da votul pe proiectele de hotărâre consilierii locali să fie puși
la curent cu legislația care stă la baza emiterii acestora.

Primarul Grădinaru Vasile:
 consider că cei care vor să se implice ar trebui să o facă, nu doar să vorbească. Dvs., în calitate
de consilieri locali, puteți vorbi cu cetățenii din gospodărie în gospodărie să le explicați de ce e bine să
se asocieze.

Amuza Daniel, crescător de animale din satul Siliștea:



 aș  dori  să-l  întreb  pe  dl.  secretar  cine  va  putea  participa  la  licitația  pentru  închirierea
izlazurilor?

Zaharia Alin, secretar comuna Raciu:
 numai cetățenii din comuna Raciu sau Asociațiile crescătorilor de animale din comuna Raciu.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 aș propune, pentru că e clar că nu putem da spre închiriere anul acesta din izlaz, să respingem
actualul proiect de hotărâre. 

Se  trece  la  vot,  proiectul  de  hotărâre  este  respins  cu  12  voturi  împotrivă  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  înființarea Centrului after school Raciu.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 

Primarul Grădinaru Vasile:
 am discutat cu o parte din părinți pentru a-i convinge să-și dea copiii la After school. Ne-am

îndreptat cu precădere asupra cazurilor sociale.
 intenționăm să dăm drumul activității începând cu anul școlar 2014 – 2015, în septembrie. 
 o  să  încheiem  parteneriate  cu  biserica,  școala  si  medicul  de  familie,  copiii  o  să  fie

supravegheați  la teme de un cadru didactic  și  o  să  beneficieze  de  o masă caldă în  sistem
catering. 

 pentru este vorba de cazuri sociale, pentru început nu o să percepem nicio taxă.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

 am accesat și noi la școală un proiect cu finanțare europeană iar una dintre condiții era ca
participanții la proiect să poată avea acces la un centru after school. Aș dori să discutăm cu dl.
primar să vedem în mod concret cum putem participa și noi.
Primarul Grădinaru Vasile:

 la Centrul Aafter School avem nevoie de o persoană, cadru didactic, care să lucreze cu normă
întreagă. De asemenea, o să avem nevoie de o femeie de serviciu și de un administrator.

 Pe bază de voluntariat va putea veni oricine vrea să dea o mână de ajutor, însă acea persoană
își va desfășura activitatea numai alături de persoana cu atribuții de supraveghere a copiilor.
În privința angajării, mai mult ca sigur anul acesta nu vom face angajări ci vom merge pe
contracte de prestări servicii.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 ar tebui să facem un Stat de funcții pentru acest After School. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

La rubrica Diverse s-au înscris la cuvânt:

Primarul Grădinaru Vasile:
 în speranța unei rectificări bugetare am solicitat Consiliului Județean Dâmbovița alocarea a

700.000 de lei, bani cu care avem multe lucruri de acoperit, și în primul rând deficitul la fondul
de salarii pentru sfârșitul anului;

 în privința continuării lucrărilor la canalizare acesta este o investiție majoră, pe care o să ne
concentrăm în perioada următoare, și, ca să-i răspund d-lui Burtescu, e logic ca ea să continue
înspre satul Șuța Seacă;

 avem o situație grea în ceea ce privește medicul de familie, DSP-ul nu mai dorește să-i dea
autorizare pentru actualul sediu din corpul primăriei.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 după părerea mea o soluție ar fi mutarea d-nei doctor în sediul secundar al Primăriei, pentru
că acea clădire oricum nu e folosită la acest moment.
Primarul Grădinaru Vasile:

 ne-am gândit și noi la această soluție, o să chemăm înainte pe cineva de la DSP să ne spună
cum am putea compartimenta și amenaja spațiul ca să nu mai avem surprize.

Consilierul local Ilie Marius Ionuț:
 ce facem cu firma AKTA, că e o bătaie de joc ce se întâmplă cu cablul tv și internetul?



Primarul Grădinaru Vasile:
 le-am trimis o adresă să vină la negociere, că trebuie să încheiem un alt contract cu ei.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 aș dori să-l întreb pe dl. primar de ce nu s-a plătit ședința de îndată?

Primarul Grădinaru Vasile:
 în statutul aleșilor locali se spune clar că nu se plătește decât o ședință ordinară și 1-2 ședințe

de comisie.

Consilierul Preda Mihaela, asistent social în cadrul aparatului de specialitate la primarului
comunei Raciu dă citire răspunsului formulat la cererea consilierului local Burtescu Aurică de a fi
informat  în  legătură  cu  ajutoarele  de  urgență  și  de  înmormântare  plătite  anul  acesta  de  către
Primăria Raciu.

Consilierul local Savu Nicolae:
 l-aș ruga pe dl. primar să putem interveni și pe ulița pădurarului că s-a stricat rău drumul.

Amuza Daniel, crescător de animale în satul Siliștea: 
 trebuie intervenit și la Baraj că nu mai pot coborî vacile la adăpat.

Viceprimarul Voicu Nicolae:
 la Baraj am încercat să îndreptăm drumul cu un buldozer dar nu am reușit că e malul prea

abrupt, acolo trebuie lucrat cu un excavator.      

Completări:
Consilierul local Burtescu Aurică:

 colegul nostru, dl. Drăgan, a afirmat că a fost cea mai slabă ședință dintre cele care s-au făcut
până acum. Domnul viceprimar a spus că a fost slabă pentru că dl. Drăgan a intervenit mai
mereu.

 Ședința a avut și lucruri bune și anume că în sfârșit un proiect propus de dl. primar a fost
respins, și  mă refer aici la proiectul de hotărâre în legătură cu închirierea izlazurilor. Însă
consider că respingerea proiectului s-a făcut în mod ilegal, pentru că noi eram obligați prin
lege să aprobăm acel proiect de hotărâre.  

 Am mai întrebat data trecută care e situația turmei de oi și capre care paște nestingherită pe
izlazul Șuța și cât din acest izlaz a concesionat dl. Tudora din Picior de Munte?
Primarul Grădinaru Vasile:

 nu am concesionat nicio suprafață de teren din izlazul Șuța nimănui.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

- vreau să se consemneze că în această ședință am fost întreruptă foarte des de către dl. Burtescu, deși
eu am răbdare să-l ascult în toate ședințele minute întregi, și deși vorbeam pe chestiuni legate strict
de ordinea de zi.

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna iunie 2014:

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

Președinte ședință, Secretar,


