
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 10.02.2016 

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 extrordinară în baza
Dispoziției cu nr. 33 din data de 05.02.2016, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nimeni nu este absent.
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 Dragomir Ruxanda Mădălina propune completări.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Barbu Mariana, președintele de ședință pe luna februarie, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii sistemului de canalizare a apelor menajere din

comuna Raciu din administrarea UAT comuna Raciu în administrarea  Serviciul Public Judeţean de
Alimentare cu Apă şi Canalizare Dîmboviţa;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2016 a tarifelor pentru furnizarea apei potabile şi
prestarea serviciului de canalizare a apelor menajere. 

Ordinea de zi a ședinței este aprobată cu unanimitate de voturi.

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Nu înţeleg de ce nu angajăm un auditor la nivelul primăriei poate aşa vom putea stopa cheltuielile
publice excesive. Banul public se strânge greu şi se cheltuie uşor. Mai ales în cazul satului Şuţa
Seacă unde e o adevărată bătaie de joc. Şi mă refer aici la faptul că deşi plătim taxe şi impozite la
nivel maxim nu beneficiem, faţă de alţii, de o minimă asistenţă medicală.

Primarul Grădinaru Vasile:
- În privinţa asitenţei medicale am încercat să ajut toate satele prin angajarea asistentului comunitar.

Personal am insistat ca acesta să-şi înceapă activitate din Şuţa Seacă. 
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 transmiterii sistemului de canalizare a apelor menajere
din comuna Raciu din administrarea UAT comuna Raciu în administrarea  Serviciul Public Judeţean de
Alimentare cu Apă şi Canalizare Dîmboviţa.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Acordarea unor sume de la bugetul local pentru a sprijini branşarea la canalizare a celor din Siliştea,
în timp ce locuitorii din Şuţa îşi plătesc impozitele dar nu beneficiază de acest serviciu, este ilegală,
după părerea mea. Nu este normal ca unii să plătească iar alţii doar să primească. Consider că aceşti
bani trebuiau îndreptaţi spre alte obiective de investiţie.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Mâine merg la şedinţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal” unde se va discuta

depre masterplanul judeţean pe canalizare. Sper să am veşti bune de aici să putem continua investiţia
şi în satele Şuţa Seacă şi Raciu.

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  pentru  anul  2016  a  tarifelor  pentru  furnizarea  apei
potabile şi prestarea serviciului de canalizare a apelor menajere.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

- Ar fi bine dacă am putea chema în şedinţă pe cineva de la Consiliul Judeţean să ne explice cum au
ajuns la acel preţ al apei pentru că mie mi se pare că e foarte mare;

- La fel, în privinţa procentului de 80% la canalizare, nici asta nu e prea corect, vara, de exemplu, eu
dau vreo 8 găleţi de apă numai la vacă, fără să mai pun ce ud în grădină.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Indiferent de votul nostru tot astea vor fi tarifele. Consider acest proiect inutil.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 8 voturi pentru, 4 abţineri (consilierii locali Badea
Angel,  Savu  Nicolae,  Coman  Simona  şi  Barbu  Mariana)  şi  1  vot  împotrivă  (consilierul  local  Drăgan
Gheorghe).

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna martie 2016:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016.
2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


