
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.10.2015 

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. 152 din data de 26.10.2015, 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. 
La ședință participă, în calitate de invitat, profesorul Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu.
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Preda Cristian, președintele de ședință pe luna octombrie, citește ordinea de zi: 

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

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind  aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2016.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Se discută fiecare articol. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 problema acestui proiect de hotărâre e legată de stabilirea zonelor de impozitare. Consider că şedinţa
aceasta are două părţi: de război şi de plăcinte. La război suntem noi, şuţenii, iar la plăcinte Siliştea.
Eu m-aş simţi rău în locul domnului primar să ştiu că asistaţii sociali din Şuţa plătesc mai mult decât
cei din Siliştea.

 Pe de altă parte, că tot s-a vorbit de canalizare, cred că nici în 25 de ani nu o să se facă în Şuţa.
 Nu e drept ca într-un sat în care nu s-a bătut un cui în ultimii ani să se plătească impozite in zona A

iar în Siliştea unde e tot să se plătească în zona B.
 Consider, de asemenea, că lipseşte din acest proiect de hotărâre taxa de păşunat, mai ales pentru cei

care au multe animale.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 nu ştiu dacă îşi are rost discuţia despre Şuţa faţă de Siliştea, dar ştiu că între criteriile de stabilire a
zonei de impozitare sunt şi distanţa faţă de spitalele mai importante din Târgovişte, pompieri şi aşa mai
departe.
 Pe de altă parte, aş dori ca d-na Stîlparu să ne explice ce diferenţe sunt faţă de nivelul taxelor şi
impozitelor de anul acesta.
Stîlparu  Georgeta,  consilier  taxe  şi  impozite,  prezintă  principalele  modificări  în  structura  taxelor  şi
impozitelor locale propuse pentru anul 2016.
De asemenea,  aceasta  solicită  plenului  stabilirea modului  de acordare a  scutirilor  de la plata  taxelor  şi
impozitelor pentru anumite categorii sociale stabilite prin lege.
Se  ia  hotărârea  ca  în  cazul  acestor  scutiri  fiecare  situaţie  să  fie  discutată  în  şedinţele  următoare  ale
Consiliului Local odată cu depunerea cererilor. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (consilierul Burtescu
Aurică) şi 1 abţinere (consilierul local Coman Simona).

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă
consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  execuţie  al  bugetului  local  la  data  de
30.09.2015.
Ghiga Alina, contabilul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aş dori să o întreb pe d-na contabilă în ce a constat asistenţa juridică. 



Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu:
 este vorba de contractul cu firma de avocatură. Avem mai multe procese pe rol. Majoritatea cu dl.

Amuza Daniel.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 văd, de asemenea, că avem cheltuieli la capitolul „sănătate” pentru curentul electric.
Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu:

 da, factura de la Centrul medical Siliştea ne vine nouă şi apoi recuperăm banii de la medicii care au
cabinete aici.

Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu dă citire contului de execuţiei a bugetului instituţiei şcolare.

Consilierul local Burtescu Aurică:

 câte volume mai avem la Şcoala Şuţa?
Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu:
 circa 1500 de volume.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 şi ce s-a întâmplat cu restul până la 6000?

Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 12 voturi  pentru şi  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică).

Diverse:

1. Consilierul local Badea Angel:
- Aş dori să solicit conducerii primăriei să găsim o soluţie să facem un pod la Matiţă în Siliştea. 

2. Consilierul local Șerban Ion:
- Îl rog pe dl. primar să-mi asfalteze şi mie strada că am apărut fără să ştiu pe Facebook.

Completări:

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

Președinte ședință, Secretar,


