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În conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
Consiliul Local a fost convocat în ședința de constituire în baza Ordinului cu nr. 226 din data de 26.06.2016, emis de
Prefectul Județului Dâmbovița.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea de zi.  

Secretarul unităţii administrative-teritoriale face prezenţa consilierilor declaraţi aleşi şi a persoanelor invitate la
şedinţa de constituire. Din consultarea condicii de prezență rezultă ca sunt absenți Consilierii locali Marin Veronica
şi Preda Cristian.

La ședință participă dl. primar Grădinaru Vasile și dl. Subprefect Ciprian Constantin Pasailă, reprezentantul Instituției
Prefectului – Județul Dâmbovița.

Şedinţa  de  constituire  este  deschisă  de  reprezentantul  Prefecturii  Dâmbovița ,  care  dă  citire  Ordinului
Prefectului de convocare a consilierilor declaraţi aleşi în şedinţa de constituire,  apoi îl invită pe cel mai în vârstă
dintre consilieri,  precum şi pe cei 2 asistenţi  ai  acestuia să preia conducerea lucrărilor  şedinţei.  Aceștia sunt dl.
Burtescu Aurică, dl. Ispas Cristian Dănuţ și dl. Bălaşa Cristian.

După  preluarea conducerii şedinţei de către preşedintele de vârstă secretarul  unităţii administrativ-teritoriale
prezintă  preşedintelui  de  vârstă  şi  asistenţilor  acestuia  dosarele  consilierilor  declaraţi  aleşi  şi  pe  cele  ale
supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele sunt însoţite
de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

Dosarul  primarului  Grădinaru Vasile este însoţit  de opţiunea scrisă pentru această funcție funcţii,   procedura de
validare  a  mandatului  primarului  fiind  finalizată  prin  emiterea  sentinței  civile  nr.  2643  din  21  iunie  2016  a
Judecătoriei Târgoviște. 

         
Se ia o pauză în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali. 

La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi aleg prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie
de  validare  alcătuită  din  3  consilieri  locali. Numărul  membrilor  comisiei  se  stabileşte  prin  vot  deschis,  la
propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului. 
Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite . Numărul de
locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. Comisia de
validare este formată din d-nii Drăgan Gheorghe (președinte) din partea PNL, Bălaşa Cristian (secretar) din partea
PSD și  Dragomir Ruxanda Mădălina (membru) din partea PSD. 
Alegerea membrilor comisiei de validare s-a făcut individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la
şedinţa de constituire, iar rezultatul este consemnat în hotărârea nr. 1.
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă conținutul Hotărârii nr. 1. 

După alegerea comisiei de validare s-a dispus o nouă  pauză, în timpul căreia a fost examinată de către comisie
legalitatea  alegerii  fiecărui  consilier,  pe  baza  dosarelor  prezentate  de  preşedintele  de  vârstă,  şi  se  elaborează
propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. 
Dl. Gradinaru Vasile,  ales in functia de primar al comunei Raciu in urma scrutinului din 05.06.2016, si  a carui
mandat a fost validat prin Sentința Civilă nr. 2643 din 21 iunie 2016 a Judecătoriei Târgoviște, a optat in scris pentru
functia de primar, conform art. 3, alin. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Raciu,
renuntand la functia de consilier  local,  locul sau in Consiliul Local Raciu fiind ocupat  de dl.  Alexandru Costel,
conform adresei nr. 865/30.06.2016 din partea PSD Dambovita. 
Examinând toate dosarele, comisia concluzionează, prin intermediul unui Proces-verbal încheiat în prima ședință, că
au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună
validarea tuturor mandatelor de consilier. Tot cu această ocazie comisia a încheiat și un Raport.  

Validarea tuturor mandatelor s-a făcut  în ordine alfabetică,  prin votul  deschis al  majorităţii  consilierilor
prezenţi la şedinţă, neexistâdn voturi împotrivă sau abțineri. Persoana al cărei mandat este supus validării sau
invalidării nu a participat la vot. Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2.
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale a prezentat prezidiului conţinutul Hotărârii nr. 2. 

După validarea mandatelor consilierilor locali s-a procedat la depunerea  jurământului de către toți consilierii
validați și de către primarul comunei Raciu.



După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor locali validaţi preşedintele de vârstă a declarat
consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit s-a constatat  prin hotărârea nr. 3. Aceasta s-a
adoptat cu unanimitate de voturi. 
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale a prezentat  conţinutul Hotărârii nr. 3. 

După declararea consiliului local ca legal constituit s-a procedat la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea s-a
facut prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, președinte de ședință pentru lunile iunie și iulie
2016 fiind ales consilierul local Burtescu Aurică.
După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta a preluat conducerea lucrărilor consiliului.
Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă s-a consemnat în hotărârea nr. 4.
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale a prezentat conținutul Hotărârii nr.4. 

După  preluarea conducerii  lucrărilor consiliului  local  de  către  preşedintele  de şedinţă s-a  trecut  la  alegerea
viceprimarului comunei Raciu. A fost propus un singur candidat: Voicu Nicolae din partea PSD. În urma
exprimării votului secret, dl. Voicu Nicolae a fost declarat ales cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă.

Alegerea viceprimarului a fost consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Pe durata exercitării mandatului,
viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale a prezentat conținutul Hotărârii nr.5. 

După constituire  consiliul  local  a  stabilit  și  organizat  și  comisiile  de specialitate  pe  principalele  domenii  de
activitate. În urma propunerilor, acestea sunt: 

I. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, denumită
pe scurt Comisia economică:
1. Voicu Nicolae;
2. Stănilă Jan Marius;
3. Alexandru Costel;
4. Preda Cristian Răzvan;
5. Drăgan Gheorghe.

II. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socio-culturale, culte şi muncă şi protecţie socială,
denumită pe scurt Comisia socio-culturală
1. Dragomir Ruxanda Mădălina;
2. Marin Veronica;
3. Bălaşa Cristian;
4. Burtescu Aurică;
5. Năstase Dumitru.

III. Comisia juridică şi de disciplină, de protecţie a mediului şi turism, denumită pe scurt Comisia juridică.
1. Preda Cristian Răzvan;
2. Ispas Cristian Dănuţ;
3. Amuza Florin;
4. Nicolae Ilie;
5. Năstase Dumitru.

Secretarul  unităţii  administrativ-teritoriale  a  prezentat  conţinutul  Hotărârii  nr.6  privind  aprobarea  constituirii
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu.

Președintele de ședință a declarat închise lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local Raciu.

Președinte de ședință, Secretar comuna Raciu,
                     Consilier local Burtescu Aurică             Zaharia Alin 


