
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 10.08.2016 

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  ordinară  în  baza
Dispoziției cu nr. 126 din data de 04.08.2016, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu sunt absenţi.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi.
Consilierii locali Marin Veronica şi Preda Cristian, ale căror mandate fuseseră validate în lipsa acestora de
la şedinţa de constituire  a Consiliului  Local Raciu din data de 07.07.2016, au depus jurământul în faţa
plenului.
 
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Consilierul local Burtescu Aurică propune completări.
Procesul verbal, conţinând completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Burtescu Aurică, președintele de ședință pe luna august, citește ordinea de zi: 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  execuţie  a  bugetului  comunei  la  data  de
30.06.2016;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea  primarului comunei Raciu ca reprezentant al localității în
A.D.I. ”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generala a
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării
deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între UAT comuna Raciu
şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dîmboviţa;
6. Diverse.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Propun suplimentarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi cu două noi puncte: Proiect de

hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului UAT în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Apă Dîmboviţa” şi Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului
comunei Raciu, dl. Grădinaru Vasile, ca reprezentant al localităţii în A.D.I. „Apă Dîmboviţa”.

Ordinea de zi a ședinței, cu modificările propuse, este supusă la vot. Acesta este aprobată în unanimitate.

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului comunei la data de 30.06.2016.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Nicolae Ilie: 

 Aş dori să întreb câţi saci de azot s-au cumpărat.
Primarul Grădinaru Vasile:

- 350 de saci şi s-au dat toţi pe izlaz.
Consilierul local Nicolae Ilie: 

- De  asemenea,  mi  se  pare  că  e  exagerată  cheltuiala  cu  salarizarea  directorului  de  cămin
cultural. 

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Vedeţi că sumele de acolo includ şi contribuţiile către bugetul de stat, salariul este mult mai mic.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Constat în continuare că se face o adevărată risipă din banul public. La furnituri de birou se cheltuie

foarte mult.



- Iarăşi, văd că s-au făcut două excursii fără a avea acceptul nostru, iar la sport, având în vedere ce
joacă echipele noastre de fotbal, consider că sumele cheltuite sunt exagerate.

- În legătură cu sacii de azot eu nu cred că toţi au ajuns acolo unde trebuia. Un cetăţean din Şuţa mi-a
spus că a avut oferte de a cumpăra aceşti saci nu de la unul ci de la doi inşi dintre cei care îi dădeau
pe izlaz.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Eu ştiu că toţi sacii de azot i-am dat pe izlaz, dacă aveţi alte informaţii ar trebui făcută plângere la

poliţie.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi 2 împotrivă ( consilierii  locali
Burtescu Aurică şi Nicolae Ilie).

Pentru  al  doilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

- La Capitolul Cultură, de ce se mai plătesc bani pentru Căminul Cultural că lucrările deja au fost
recepţionate?

Primarul Grădinaru Vasile:
- E ultima factură.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Şi la Protecţia Mediului văd că sunt cheltuieli mari.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Este vorba de branşările la reţeaua de canalizare.

Consilierul local Năstase Dumitru:
- În legătură cu aceste branşări,  suma este totuşi  mare,  nu se poate găsi  o soluţie  să fie plătită  în

tranşe?
Primarul Grădinaru Vasile:

- Există şi acum posibilitatea de a o plăti în trei tranşe.
Consilierul local Nicolae Ilie:

- Eu am făcut o adresă la Consiliul Judeţean şi de acolo mi s-a răspuns că taxa de branşament este de
150 de lei, nu de 10 milioane cât ne ia Primăria. Nu mi se pare normal să plătesc atâta mai ales că
lucrarea e plătită deja din fonduri europene.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Vedeţi  că  e  vorba  de  lucruri  diferite.  Nu  ne-au  ajuns  banii  să  punem  pe  proiectul  integrat  şi

branşarea. Pe de altă parte trebuia să facem branşarea în mod sistematizat altfel se ajungea la un
haos. Fiecare spărgea pe unde îl ducea capul.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Nu este moral şi nici legal ca eu din Şuţa să plătesc impozite şi dl. primar în Siliştea să se racordeze

la canalizare şi asta în condiţiile în care nici până acum nu s-au găsit bani pentru Dispensarul din
Şuţa.

Consilierul local Năstase Dumitru:
- Cred că înainte de a ne propune să construim un dispensar în Şuţa trebuie să identificăm un teren pe

care s-ar putea construi, pentru că am înţeles că asta ar fi problema.

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

Pentru  al  treilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind desemnarea  primarului comunei Raciu ca reprezentant al localității în A.D.I.
”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Pentru  al  patrulea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul  de  hotărâre  privind  mandatarea  speciala  a  reprezentantului  U.A.T.  in  Adunarea  Generala  a
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării
deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susţinerea proiectului de hotărâre.



Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Pentru  al  cincilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul  de  hotărâre  privind  mandatarea  specială  a  reprezentantului  UAT  în  Adunarea  Generală  a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Dîmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Problema alimentării cu apă este fosrte gravă în satul Şuţa. Se opreşte apa în intervalul 10 dimineaţa
– 6 seara, când e consumul mai mare. Iar atunci când vine apa, vine mereu cu gunoaie.

- Îl rog pe dl. primar să pună în faţa Consiliului Judeţean problema acestei investiţii făcute din bani
europeni. Sunt de de acord că se fură mult şi că unii o folosesc să-şi ude trifoiul, dar nici chiar aşa.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

Pentru  al  şaselea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind desemnarea primarului comunei Raciu, dl. Grădinaru Vasile, ca reprezentant al
localităţii în A.D.I. „Apă Dîmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Pentru  al  şaptelea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui contract de comodat între UAT comuna Raciu şi
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dîmboviţa.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Eu un lucru bun că măcar pentru una dintre cele două clădiri i-am găsit o utilitate, că în cealaltă bate
vântul.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Diverse:

Primarul Grădinaru Vasile:
- În legătură  cu apa am ştiut  încă de joi  că sunt probleme şi  i-am anunţat  pe cei  de la Consiliul

Judeţean. A fost o defecţiune în staţia de pompare de la Lucieni unde s-au ars nişte pompe iar ei
le-au înlocuit cu unele de putere mai mică. 

- Am văzut şi eu culoarea la apă, chiar am luat luni proba şi am fost cu ea la Consiliul Judeţean, de
aici m-au trimis la RAGC unde mi-au confirmat că apa nu are nimic şi că depunerile sunt de la o
reacţie chimică a cloraminei cu manganul din apă.

- De la Serviciul Tehnic de la Consiliul Judeţean au încercat să se justifice că se fură foarte multă apă
pe raza comunei însă le-a arătat că trec şi 3 şi 4 zile de la o avarie până vin să o remedieze iar apa
care curge pe şanţ ei nu o mai pun în calcul.

- Între timp s-au schimbat pompele şi situaţia s-a mai remediat întrucâtva.
- O altă situaţie cu care ne confruntăm e legată de solicitarea d-nei doctor Filip Rodica de a rezilia

contractul de concesionare a spaţiului de la Centrul Medical Siliştea. Vă spun sincer că o să o aprob
şi că am discutat deja problema invitării unui alt medic de familie.

Consilierul local Nicolae Ilie:
- Vreau să ştiu şi eu cum s-a ajuns ca 80% din consumul de apă să fie facturat la canalizare. Eu am

animale, mai ud în grădină, nu e corect sa alţii să voteze chestia asta.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Metoda de calcul e aprobată printr-un act normativ. La Târgovişte e 90%.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

- Parcă mai se vorbea şi de o doua variantă, aceea cu montarea unui al doilea apometru special pentru
apa de irigat.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Am mai propus ca din comisiile de licitaţie să facă parte şi consilieri locali. Pe de altă parte, pentru

că sunt mulţi colegi noi cred că ar fi necesar să li se pună la dispoziţie materiale şi să fie instruiţi,
mai ales în privinţa vocabularului administrativ.

-



Consilierul local Năstase Dumitru:
- Referitor la costurile cu iluminatul public, cred că dacă ne-am gândi să înlocuim actualele becuri cu

unele cu led am face economii considerabile la bugetul comunei.
- O altă problemă o avem cu finanţare echipei de fotbal din Raciu, ar trebui ca noi, consilierii locali să

contribuim din indemnizaţie la crearea unui fond al echipei.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Propunerea d-lui Năstase e interesantă,  mai ales că dânsul a mai venit  odată la Primărie şi mi-a
propus că dăm 2,5 milioane de fiecare, prin rotaţie la echipa de fotbal. Eu am dat, dl. viceprimar a
dat şi apoi gata. Alţii nu au mai dat.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Eu nu vreau să dau bani pentru echipele de fotbal. Mai mult, consider că 110 milioane de lei pe

primele 6 luni pentru sport sunt prea mulţi bani.
- Vreau, de asemenea, să ridic d-lui primar problema gunoiului de pe str. Stadionului. Poate găsim

posibilitatea să-l ridicăm şi să-l transportăm de acolo.
- O altă problema este cea a focurilor pe care le fac anumiţi cetăţeni de nu mai poţi să respiri la tine în

casă. Trebuie neapărat depistaţi şi amendaţi.
- În privinţa alimentării cu apă cred că ar trebui strangulată conducta care merge la LUIE că el nu are

aşa mare nevoie.
- Un alt lucru. Sunt mulţi în Şuţa care fac scandal pe şosea, mai ales noaptea. Trebuie sesizată Poliţia.
- În privinţa hotărârilor aprobate în Consiliul Local, acestea ar trebui afişate în fiecare sat ca lumea să

afle despre activitatea noastră.
- Pe izlazul de la Şuţa se găsesc aproape în permanenţă 11 vaci de la Picior de Munte. Nu ştiu cine le

dă voie. O fântână cred eu că se poate face din banii de la APIA şi pe izlazul Şuţa.
     

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna septembrie 2016:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu  pentru anul 2016. 

Președinte ședință, Secretar,


