
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.03.2015 

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. 38 din data de 25.03.2015, 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. 
Participă în calitate de invitat la ședință dl. Amuza Daniel – petent.
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Propun completări: Consilierii locali Burtescu Aurică și Dragomir Ruxanda Mădălina. Procesul verbal, cu
completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.
Consilierul local Badea Angel, președintele de ședință pe luna martie, citește ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare de merit ce se vor acorda elevilor de la

școlile de pe raza comunei Raciu;
 Proiect  de  hotărâre  privind  asocierea  UAT  comuna  Raciu  cu  Consiliul  Județean  Dâmbovița   pentru

actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism;
 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai  obiectivului  de  investiție

„Construcție sediu Primărie”;
 Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Raciu la Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Microregiunea

Dâmbovița Sud – Vest”;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui număr de cinci hidranți de incendiu subterani în sistemul

de alimentare cu apă al comunei Raciu;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea pășunatului pe izlazurile aflate in domeniul public al comunei Raciu în

anul 2015;
 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea,  pentru  anul  2015,  a  Calendarului  și  Programului  de  activitate  al

Căminului Cultural Raciu;
 Diverse.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Pentru că ședința trecută dl. primar mi-a scos de pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre, vreau să

propun și eu completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre ce vizează modificarea Listei de
investiții a comunei Raciu pentru anul 2015 prin introducerea în aceasta a unui dispensar și a unui
loc de joacă pentru copii în satul Șuța Seacă. De fapt, este mult spus un dispensar, este vorba doar
despre o cămăruță acolo unde să poată veni medicul de familie. Aș dori să se consemneze consilierii
locali care vor vota împotrivă pentru că mă voi adresa instanței de judecată.

Primarul Gradinaru Vasile:
- D-le  Burtescu,  ați  scris  în  proiectul  dvs.  de  hotărâre  că  a  fost  avizat  în  ședința  comisiei  de

specialitate din 10 martie. Aș vrea să vă întreb despre ce ședință e vorba că nici un consilier nu își
aduce aminte de ea.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- E o greșeală de redactare, era vorba de ședința din 10 februarie.   

Se trece la vot. Propunerea consilierului local Burtescu Aurică de completare a ordinii de zi este respinsă cu
8 voturi împotrivă, 3 voturi pentru (consilierii locali Burtescu Aurică, Bucur Simona și Marinescu Sorin) și
1 abținere (consilierul local Drăgan Gheorghe).
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

- Aș dori să se consemneze că m-am abținut din cauza faptului că nicio lucrare nouă nu poate fi
trecută în Lista de investiții dacă nu are și sursă de finanțare.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Am scris în acolo și de unde propun să luăm banii. 

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  2015.  Ghiga Alina,  contabilul
Primăriei Raciu, prezintă referatul 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, consilierul local Bucur Simona, inițiatorul proiectului de hotărâre,
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare de merit ce se
vor acorda elevilor de la școlile de pe raza comunei Raciu. 
Consilierul local Bucur Simona:

- Văd aici că trebuie să precizăm că este vorba doar de elevii din ciclul gimnazial.
- Prin acest proiect de hotărâre am încercat încurajarea elevilor și crearea unei competiții între ei.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Aș dori să vedem ce facem cu situația elevilor din echipele școlare. Dacă vom da fiecăruia câte 100

de lei depășim plafonul alocat.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- sunt de acord cu acest proiect de hotărâre dar consinder că el putea fi îmbunătățit. De exemplu, era nevoie
de un referat din partea directorului școlii sau a consiliului de administrație prin care să se specifice numărul
de elevi care ar putea beneficia de astfel de burse pentru că puteam ajunge în situația de a nu ne ajunge
banii.
- o altă observație pe care doresc să o fac este aceea că, deși la mine dl. primar îmi reproșează că nu am avut
o notă de prezentare a proiectului de hotărâre, aici văd că se poate.
- trebuie să ținem cont și de copiii cu dizabilități, ei nu trebuie excluși de la burse, mai ales că la bursele
sociale muți părinți săraci evită să se înscrie pentru că astfel depășesc plafonul de venituri și pierd ajutorul
social.
Consilierul local Bucur Simona:

- Am redactat și o notă de prezentare, o pot pune la dispoziție.
- În privința elevilor, anul trecut se puteau încadra la bursele de merit un nr. de 9.
- Pentru situația ridicată de dl. primar aș propune ca pentru rezultate deosebite echipa sau grupul să fie

recompensate cu suma de 200 de lei.  
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre, conținând propunerile consilierului local Bucur Simona, 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 asocierea UAT comuna Raciu cu Consiliul Județean Dâmbovița  pentru
actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism.
Secretarul  comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 Aș dori ca în PUG să fie trecută problema lărgirii curții școlilor dar și a drumurilor.
 De  asemenea,  aș  dori  să  aflu  dacă  este  nevoie  de  acordul  lui  SC  Luie  pentru  ca  cineva  să

construiască pe terenul dintre locuința mea și ferma lor.
Primarul Grădinaru Vasile:
- în privința PUG-ului o să existe o dezbatere la momentul în care se va actualiza actualul plan urbanistic.
- în privința curții școlii de la Șuța știți și dvs. că am avut un adevărat război cu cei de la Lucieni să o
păstrăm în comuna Raciu. Pădurea școlii din spate este, actualmente, pe raza comunei Lucieni și nu cred că
ei vor fi de acord să o trecem pe Raciu.
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 indicatorilor  tehnico-economici  ai  obiectivului  de
investiție „Construcție sediu Primărie”.
Secretarul comunei 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  cincilea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Raciu la Asociația Grupul de Acțiune Locală
”Microregiunea Dâmbovița Sud – Vest”.
Secretarul comunei 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  șaselea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  înființării unui număr de cinci hidranți de incendiu
subterani în sistemul de alimentare cu apă al comunei Raciu.
Viceprimarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 Propun ca hidrantul de la Marin Antonescu din Șuța să-l mutăm în fața școlii.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru  al  șaptelea  punct  al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă consiliului Proiectul de  hotărâre privind aprobarea pășunatului pe izlazurile aflate in domeniul public al
comunei Raciu în anul 2015.
Secretarul  comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 și la Șuța sunt suprafețe întregi pe care nu se mai poate pășuna. De exemplu, la fost grapă de gunoi
acolo  unde,  cu  acordul  Primăriei,  s-au  depozitat  vagoane  întregi  de  moloz  și  alte  deșeuri  din
construcții. De asemenea, pe strada Stadionului mai mulți cetățeni au aruncat maldăre de gunoaie de
o parte și de alta a drumului. Trebuie identificate de urgență aceste persoane și trase la răspundere.

 Că tot vorbeam de fosta groapă de gunoi de la Șuța, chiar Școala și-a aruncat acolo o parte din baza
materială, așa distrugându-se cele două laboratoare, dar și jucării de la Grădinața Șuța și altele.

 Acum că ne luăm tractor cu remorcă sper că vom putea trece de urgență la curățarea celor două
perimetre, mai ales că pe strada Stadionului ne vin și oaspeți la meciurile de fotbal.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Domnule Burtescu, dacă ați observat că sunt persoane care aruncă deșeuri de ce nu i-ați reclamat la

poliție? Până una alta eu personal v-am vazut pe dvs. când duceați deșeuri cu roaba în pădure.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Cred că era vorba de deșeuri vegetale, altfel de ce aș mai plăti taxa de salubrizare.
Consilierul local Badea Angel:

- Trebuie făcut totuși ceva cu gunoaiele astea. Eu însumi am vazut un cetațean care arunca deșeuri și
i-am atras atenția.

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

Pentru  al  optulea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2015, a Calendarului și Programului de
activitate al Căminului Cultural Raciu.
Dumitru Tatiana,  referent cultural în cadrul  Căminului Cultural  Raciu,  dă citire referatului  întocmit  în susținerea
proiectului de hotărâre.
Consilierul local Bucur Simona:

- Aș dori să vorbim după ședință să vedem cum putem coordona acțiunile de aici cu cele din Școala Altfel.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

  Diverse:
1. Primarul Grădinaru Vasile prezintă consilierilor adresa nr. 873/17.02.2015, primită de la petentul Amuza
Daniel, prin care acesta solicită consiliului să revină asupra hotărârilor anterioare de a-i respinge cererea de
închiriere/concesionare a izlazului Siliștea.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Eu i-am dat un sfat ședințele trecute d-lui Amuza și anume să se ferească de Primăriei  de acum
încolo că atâta timp cât s-a pus rău cu dl. primar nu mai vede niciun teren.

Amuza Daniel, petent:
- Eu nu vreau decât dreptul meu după lege. Să mi se dea terenul după câte oi am.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Aș dori să-l întreb pe dl. Amuza câte oi mai are la acest moment?

Amuza Daniel, petent:



- În jur de 50 de oi.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Eu te-am văzut cu ele, că vii mereu să paști pe terenul de fotbal și nu erau sigur 50.
Amuza Daniel, petent:

- Nu le am pe toate acasă.

Consilierii  locali  decid  acordarea  permisiunii  pentru  dl.  Amuza  Daniel  de  a  pășuna  în  mod  liber  cu
animalele  pe  care  le  deține  pe  izlazurile  comunale  în  anul  2015  și  resping  solicitarea  acestuia  de
închiriere/concesionare a izlazului Siliștea.

2. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- trebuie luată legătura cu cei de la SC LDP care fac lucrări pe drumul județean spre Lucieni. Au băgat un
tub pe acolo unde are soacra mea o livadă. Au scos mai mulți pruni și au degradat rău terenul.
3. Consilierul local Burtescu Aurică:
- am primit un răspuns de la dl. primar prin care dorea să motiveze de ce nu mi-a trecut pe ordinea de zi cele
două proiecte  de hotărâre.  E drept că noi am avut listă  de investiții  de abia din 2005, dar comuna s-a
reînființat din anul 2004. Apoi, sistematic, dispensarul Șuța a fost scos de dl. primar de pe Lista de investiții,
iar când am aprobat bani pentru obiectiv, aceștia au fost transferați la mijlocul anului spre alte obiective. Ca
să nu mai zic că în loc de lăcaș de cult scrie de locaș de cult.
- spune apoi dl. primar că mi-a făcut iluminat, vreau să-l informez că eu iluminat am încă din 1973. 
4. Primarul Grădinaru Vasile:
- în privința greșelilor de scriere nu cred că dl. Burtescu ar trebui să vorbească, dacă vrea îi citesc acum din
proiectul de hotărâre depus de el să vadă câte greșeli are.
- iar cu iluminatul hârtiile sunt clare. Obiectivul de investiție s-a numit Extindere rețea de iluminat public
până la locuința dl. Burtescu Aurică.
 

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna aprilie 2015: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 31.03.2015;
 Proiect de hotărâre privind depunerea la APIA, Centrul Județean Dâmbovița, a cererii unice de plată pentru

anul 2015, pentru suprafața de 75 ha izlaz comunal;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pentru anul 2014,

Programului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul 2015 şi Calendarului acțiunilor culturale pe anul
2015;

 Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


