
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.09.2015 

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. 126 din data de 25.09.2015, 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.
Consilierul local Burtescu Aurică propune completări.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina, președintele de ședință pe luna septembrie, citește ordinea
de zi: 
1.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  Raciu  în  consiliul  de
administraţie al Şcolii Gimnaziale Raciu; 
2. Diverse:

 Aprobarea  înaintării  căre  Comisia  Judeţeană  de  Atribuire  de  Denumiri  a  propunerilor  vizând
stabilirea denumirii de „Stadion comunal Manea Ştefan” pentru terenul de fotbal din satul Raciu şi
stabilirea denumirii de „Benone Burtescu” pentru Biblioteca Şcolii Gimnaziale Şuţa Seacă.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 Deşi am aprobat în şedinţa de comisie ambele proiecte vizând atribuirea de denumiri consider că în

privinţa atribuirii denumirii de Benone Burtescu pentru Biblioteca Şcolii Şuţa avem nevoie şi de
acordul familiei. Eu am avut o discuţie cu fiul domniei sale, acesta nu este de acord, dar dacă dl.
secretar reuşeşte să-l convingă ar fi bine.

Secretarul comunei Raciu Zaharia Alin:
 şi eu consider că Benone Burtescu este o personalitate a comunei noastre, din păcate foarte puţin
cunoscută la noi, este un poet religios de primă mână ale cărui poeme fac parte din antologii consacrate. O
să continui demersurile pentru a convinge, cum preciza şi dl. Burtescu, pe fiul acestuia ca ne dea acordul
pentru a da denumirea de Benone Burtescu Bibliotecii Şcolare.
Consilierul local Burtescu Aurică: 
 până atunci însă, pentru că am văzut că avem alocaţi ceva bani pentru carte la Biblioteca Raciu, cred
că ar fi bine să achiziţionam şi câteva volume ale acestuia.
Secretarul comunei Raciu Zaharia Alin:
 vom discuta şi cu d-na biblitecar să vedem dacă în programul de activităţi de anul viitor putem face
şi o zi dedicată acestui poet.  
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 după  cum ştiţi,  am avut  un  eveniment  nefericit,  este  vorba  de  moartea  pe  terenul  de  fotbal  a
antrenorului-jucător al echipei Pomicola Raciu Manea Ştefan. Aş dori, în semn de respect pentru acesta, să
ţinem un moment de reculegere.

După ţinerea momentului de reculegere ordinea de zi a ședinței este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Raciu în consiliul de administraţie al
Şcolii Gimnaziale Raciu.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 comisia de învăţământ a propus ca din consiliul de administraţie să facă parte doamnele Dragomir
Ruxanda Mădălina şi Coman Simona.



Consilierul Local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 după cum ştiţi, am făcut parte din fostul consiliu de administraţie al şcolii acolo unde, consider eu,

mi-am făcut datoria. Am susţinut, de fiecare dată, toate lucrurile bune de care au putut beneficia
copiii şi cadrele didactice, cum ar fi decontarea navetei profesorilor şi altele. De multe ori am adus
bani de acasă ca să cumpăr materiale didactice şi nu numai. Din păcate, însă, am fost tratată în mod
total incorect, atât de dl. director al şcolii cât şi de ceilalţi colegi din consiliu. Despre ce este vorba:
am solicitat nişte ore suplimentare de muzică, vorbisem deja cu cel care le avusese anterior şi aveam
acordul lui de a le prelua, şi ştia şi dl. director al şcolii de aceasta. Cu toate astea, exact atunci când
eram în concediu a fost convocat consiliul şi orele au fost date altcuiva. Am fost profund jignită de
modul cum s-a procedat şi supărată pe colegii mei din consiliul de administraţiei care puteau măcar
să-mi dea un telefon să mă anunţe. În condiţiile acestea nu ştiu dacă mai merită să-mi pierd timpul în
acest consiliu.

 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre cu propunerea făcută este aprobat în unanimitate. Consilierii Dragomir
Ruxanda Mădălina şi Coman Simona nu au votat.

Se trece la punctul Diverse. S-au înscris la cuvânt:
1. Primarul Grădinaru Vasile:
 prezintă o informare cu privire la obiectivele de investiţie derulate în prezent de către administraţia

publică locală.
 face precizări asupra stadiului rezolvării problemei centralelor termice de la Şcoala Raciu.
2. Consilierul local Coman Simona:

- nu neg faptul că poate nici lemnele nu erau uscate dar trebuie văzut că centralele nu sunt corespunzătoare
şi nici izolaţia conductelor nu este bine făcută.

3. Consilierul local Burtescu Aurică:
- şi eu consider că în legătură cu încălzirea la şcoală prima grijă trebuie să fie ca aceste conducte să fie bine
izolate. Insă aici nu mai e treaba primăriei ci a mecanicului şcolii. Nu-ţi trebuie mare inginerie ca să fii în
stare să izolezi niste conducte. Aici e vina directorului şcolii că nu ştie să-şi folosească oamenii aşa cum
trebuie. 

4. Consilierul local Badea Angel:
- revin şi insist cu amplasarea unor indicatoare rutiere pe podul de la biserica Raciu. Ştiţi că în acea zonă au
fost mai multe accidente, unul chiar recent.

5. Primarul Grădinaru Vasile:
- drumul ce traversează podul a fost reabilitat printr-un proiect european, unde au fost prvăzute idicatoare
rutiere acolo unde a fost  nevoie.  Am tăiat  vegetaţia şi acum se vede mult  mai bine.  O să facem totuşi
demersurile să rezolvăm cele sesizate de dl. Badea Angel.

6. Consilierul local Şerban Ion:
- aş dori să-l întreb pe dl. primar ce facem cu câinii vagabonzi din faţa şi din curtea Şcolii Raciu.

7. Primarul Grădinaru Vasile:
- încercăm să rezolvăm şi această problemă dar trebuie să-l întrebaţi pe dl. director al şcolii de ce acei câini
s-au strâns aici şi cine îi hrăneşte.

8. Consilierul local Preda Cristian:
- ce facem cu drumul către Lucieni că nu se mai poate circula decât pe o singură bandă?

9. Primarul Grădinaru Vasile:
- ştiţi că acel drum este în reabilitare prin asfaltare, avem promisiuni că lucrările se vor finaliza în câteva
săptămâni.

10. Consilierul local Coman Simona:
- pentru că tot s-a vorbit de dl. director al şcolii, şi nu pentru a-i lua apărarea, consider că şi el ar trebui
invitat la şedinţele consiliului pentru a răspunde problemelor ridicate.

11. Consilierul local Ilie Marius Ionuţ:
- ce facem în Şuţa la Mocanu că e o mizerie de nedescris. Trebuie să vină de urgenţă cineva acolo să
igenizeze locul. 



Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna octombrie 2015:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2016;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.09.2015; 
 Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


