
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.11.2015 

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. 188 din data de 23.11.2015, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu sunt absenți.
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 Vlăsceanu Niculae, președintele de ședință pe luna noiembrie, citește ordinea de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Stadion Comunal Manea Ştefan” terenului de
fotbal din comuna Raciu, sat Raciu;
2.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  înregistrarea,  evidenţa  şi  radierea
vehiculelor de pe raza comunei Raciu, care nu se supun înmatriculării;
3.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  taxei  de  habitat  cu  destinaţie  specială  de
salubrizare pentru anul 2016;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei UAT comuna Raciu datorată la A.D.I. „Reabilitarea
colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării  deşeurilor  solide  în  judeţul  Dîmboviţa”  pentru  anul
2016; 
5.Diverse.

Primarul comunei Raciu propune introducerea pe ordinea de zi a două noi proiecte de hotărâre: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul de învățământ 2016 – 2017 
şi Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015.
Ordinea de zi a ședinței este aprobată cu unanimitate de voturi.

Se discută punctele înscrise în ordinea de zi a şedinţei:

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Stadion Comunal Manea Ştefan” terenului de fotbal din comuna
Raciu, sat Raciu.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 Salut această iniţiativă şi propun ca acest stadion să fie şi amenajat, că acum arată de parcă e ţinut de
o femeie văduvă.

 De asemenea, având în vedere rezultatele sportive destul de modeste ale celor două echipe de fotbal
cred că cheltuim cam mulţi bani aici. Ar fi bine, de acum încolo, ca alocările băneşti pentru sport să
fie aprobate de Consiliul Local.

 Avem în comună un profesor de sport foarte talentat, şi mă refer aici la dl. Marinescu, consider că
dânsul ar trebui să antreneze echipele de fotbal.

 Pentru că tot suntem la acordarea de denumiri, ştiţi că pornisem şi o iniţiativă de a da denumirea de
„Benone  Burtescu”  Bibliotecii  Şcolii  Şuţa  Seacă  însă  aceasta  a  picat  având  în  vedere  refuzul
familiei. Eu chiar vroiam să fac din banii mei nişte reeditări ale operei lui Benone Burtescu pe care
să le donez Bibliotecii  Şcolare Şuţa Seacă, însă văzând dezinteresul manifestat  de dl. director al
şcolii  faţă de această bibliotecă,  mie teamă ca aceste cărţi  să nu ajungă capac la oale sau altele
asemenea.  

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 Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor de pe raza comunei Raciu, care nu se supun înmatriculării. 
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, prezintă referatul 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  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de
salubrizare pentru anul 2016.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Aş dori să o întreb pe d-na consilier dacă avem vreun tabel cu persoanele scutite de la plata taxei de
habitat.

- Sunt multe lucruri în neregulă, altele de-a dreptul ilegale cu acestă taxă de habitat, de exemplu faptul
că cei plecaţi cu toată familia în străinătate sunt obligaţi să o plătească seamănă cu legarea de glie a
lui Mihai Viteazu.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 12 voturi pentru şi 1 abţinere (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 cotizaţiei UAT comuna Raciu datorată la A.D.I.
„Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dîmboviţa” pentru
anul 2016.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 12 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Pentru  al  cincilea  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 2016 – 2017.
Zaharia Alin, secretarul comunei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Coman Simona:

 După cum ştiţi o să intrăm în restrângere cu două posturi, însă chiar şi aşa reţeaua şcolară va rămâne
aceeaşi.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Dl. director al şcolii, pe care l-am invitat la şedinţă dar nu a venit, trebuie să vă prezinte faptul că la

nivelul  celor  trei  unităţi  şcolare  de  pe  raza  comunei  Raciu  s-a  realizat  un  audit,  comandat  de
Inspectoratul Şcolar, audit care a propus comasări de şcoli şi pierderea unor posturi. E drept că de la
Inspectoratul Şcolar ni s-a spus că deocamdată nu se vor trece la aceste măsuri, însă nu se ştie pe
viitor.

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

Pentru  al  șaselea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2015.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 12 voturi  pentru și  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică).

La punctul Diverse  s-au înscris la cuvânt:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:
- trebuie să vă informez că în Parlamentul României se discută diverse iniţiative care privesc desfiinţarea
inspectoratelor şcolare judeţene şi transferul atribuţiilor lor către consiliile locale. Având în vedere aceasta,
cred că e de datoria d-lui director să vină în faţa noastră pentru a ne prezenta adevărata situaţie a şcolilor din
comună;
- de exemplu, o mare problemă priveşte transferul copiilor de la şcolile din comună către Târgovişte;
- o altă problemă e legată de normarea îngrijitorilor: la unii prea mult, la alţii prea puţin;



- pe de altă parte, l-aş ruga pe dl. primar să nu mai ţinem şedinţele de consiliu la Siliştea, ci în centrul de
comună. Prezenţa mea în satul Siliştea nu-mi mai oferă siguranţă.  Doresc să vă comunic că săptămâna
trecută, după ce plecam de la şedinţă, m-am simţit agresat de un grup de indivizi care sigur erau puşi de
cineva.
2. Primarul Grădinaru Vasile:
-  aş  dori  să-i  transmit  d-lui  consilier  că  locul  în  care  se  ţin  şedinţele  este  stabilit,  conform legii,  prin
dispoziţia primarului de convocare a şedinţei. Pentru celelalte probleme, dacă ele sunt reale, trebuie să vă
adresaţi poliţiei.
3. Consilierul local Coman Simona:
-  nu  trebuie  să  lăsăm să  planeze  o  imagine  proastă  faţă  de  munca desfăşurată  de  colegii  mei,  cadrele
didactice din Raciu, la ultimele evaluări am ieşit între primele localităţi pe judeţ;
- la Şuţa copiii se transferă din cauza simultanului, chiar şi eu la Raciu am primit copii in acestă situaţie;
- în privinţa activităţilor, vă pot prezenta rapoarte cu tot ce s-a făcut în fiecare lună.
4. Consilierul local Burtescu Aurică:
- cred că am fost înţeles greşit. Nu mi s-au prezentat de către dl. director numeroase situaţii: recensământul
şcolar, planul de încadrare etc.
5. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- faţă de ce spunea dl. Burtescu despre îngrijitori, mă înclin în faţa celei de la Şuţa că poate să facă faţă cu
două corpuri de cladire mari.
6. Consilierul local Badea Angel:
- am fost jicnit în şedinţa trecută de către un domn consilier pentru meseria mea, de asistent maternal. Eu vă
spun că,  dimpotrivă,  sunt  mândru  de  ceea  ce  am reuşit  să  fac  cu  aceşti  copii,  şi  vreau  să-i  mai  spun
respectivului  domn că a  fi  părinte  e cea mai  grea meserie  din lume şi  trebuie  să fii  neam prost să nu
recunoşti asta;
- pe de altă parte, eu nu am ameninţat pe nimeni şi nici nu o să ameninţ.
7. Consilierul local Burtescu Aurică:
- eu vă mulţumeşc că am fost gratulat cu apelativul de „neam prost”.   

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna august 2015:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015.
2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


