
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 25.03.2016 

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. 60 din data de 21.03.2016, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Bălașa Cristian.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
La ședință participă, în calitate de invitat, dl Amuza Daniel, petent.
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Coman Simona, președintele de ședință pe luna martie, citește ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor privind utilizarea sălii Căminului Cultural Raciu;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016;
 Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  persoanei  responsabile  pentru  implementarea  Legii  nr.

248/2015 în comuna Raciu precum şi a modalităţii de identificare a beneficiarilor tichetelor sociale;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea pășunatului pe izlazurile aflate in domeniul public al comunei

Raciu în anul 2016;
 Diverse: petiţii adresate Consiliului Local Raciu. 

Ordinea de zi a ședinței este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.

Primarul Grădinaru Vasile prezintă în debutul şedinţei o informare asupra rezultatelor licitaţiei având ca
obiect „Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, judeţ Dîmboviţa”.
De asemenea, primarul comunei dă citire adresei provedinte de la SC Compania de Apă Dîmboviţa SA cu
privire la tarifele la apă şi canalizare percepute de acest operator economic.

Se trece apoi la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei: 

Pentru  primul  punct,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului  Proiectul  de
hotărâre privind aprobarea taxelor privind utilizarea sălii Căminului Cultural Raciu.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 Nu sunt de acord cu sintagma, din textul hotărârii, precum că primarul este proprietarul Căminului
Cultural.

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Având în  vedere  faptul  că  taxele  de  închiriere  a  Căminului  Cultural  sunt  mici,  propun mărirea

cuantumului garanţiei percepute la 500 de lei.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Având în vedere că acest Cămin Cultural e al comunităţii am încercat să punem preţuri mai mici,
tocmai ca să sprijinim şi pe cei care nu au aşa mulţi bani. Pe de altă parte, dacă dvs. doriţi puteţi
modifica nivelul garanţiei. Mia mult decât atât eu aş vrea să impunem celor care vor pregăti mâncare
sau altele  în curtea Căminului  să nu folosească lemne de foc ci  doar butelii  pentru a nu afuma
clădirea. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre, cu modificările propuse, 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 rectificării bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2016.



Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea Legii nr.
248/2015 în comuna Raciu precum şi a modalităţii de identificare a beneficiarilor tichetelor sociale. 
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Măsura este bună iar desemnarea d-nei Mihaela, asistentul social de la Primărie, este îndreptăţită
însă mi se părea normal, şi am mai solicitat  lucrul acesta,  ca să avem şi noi o situaţie de la dl.
director al şcolii cu copiii care sunt în situaţii dificile şi ar putea beneficia de aceste tichete.

Consilierul local Coman Simona:
- Nu vreau să consideraţi că sar eu în apărarea d-lui director, dar şcoala chiar s-a implicat în acest

proiect.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

- Vreau să informez colegii  din consiliu  că noi  la  şcoală  facem anual  recensământul  copiilor.  De
asemenea, pe situaţiile noastre avem evidenţiaţi copiii care se încadrează pentru acest tip de ajutor.

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

Pentru  al  patrulea  punct  al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă  consiliului  Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea pășunatului  pe izlazurile  aflate  in  domeniul
public al comunei Raciu în anul 2016.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul localDrăgan Gheorghe:

 Trebuie să se stabilească data de la care oamenii au voie cu vitele pe izlazul comunal.
 De asemena, trebuie să organizată paza că deja ne-au intrat la Silişte cei de la Perşinari.

Primarul Grădinaru Vasile:
 În  privinţa  pazei,  am făcut  mai  multe  acţiuni  împreună cu  poliţia.  I-am prins  atât  pe  cei  de la

Perşinari cât şi pe unii de la Stoieneşti. Cu ciobanul de la Perşinari am vorbit peronal la telefon şi
i-am spus să nu le mai lase pe izlazul nostru.

Consilierul local Burtescu Aurică: 
- Ce se propune prin acest proiect de hotărâre nu e rău, numai că ar trebui stabilită o taxă

pentru cei care au multe vite. 
- Ar trebui, de asemenea să fie identificate suprafeţele aflate în repaus şi să se ia măsuri ca să nu mai

intre nimeni acolo. 
- La fel, dacă s-a hotărât să nu se mai păşuneze până la 1 mai, atunci nimeni să nu mai fie lăsat cu

animalele pe izlaz.
- O altă problemă e legată de decolmatarea şanţurilor de la fosta pădure de la izlazul Şuţa pentru că

acum tot timpul izlazul e inundat când plouă.
- Tot în privinţa izlazului Şuţa eu am mai propus ca o parte din el să fie concesionat familiilor tinere

astfel încât să mărim populaţia comunei.
- Revin cu situaţia firmei Lue, în continuare aceasta împrăştie dejecţii împrejurul fermei şi vă spun că

eu nu o să mă las şi voi ajunge în instanţă cu această problemă pentru că încetul cu încetul izlazl se
transformă în groapă de gunoi.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Am fost la meciurile de fotbal ale echipei din Şuţa şi am văzut că în zona aceea a izlazului au început

unii să arunce din nou gunoaie.
Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:

- Aşa este, am vâzut chiar eu pe unii care aruncau acolo. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.



Diverse:

1. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
-  aș  dori  la  Proiectul  de  hotărâre  privind  taxele  percepute  pentru  închirierea  Căminului  Cultural  ca  şi
acţiunile derulate de Şcoală să fie scutite;
2. Zaharia Alin – secretar al comunei Raciu:
- a fost inclusă şi acestă situaţie, şcoala este scutită.
3. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- de asemenea, este nevoie de montarea a două tuburi în valea din spatele Centrului After Scool, mai jos de
strada Şcolii.
4. Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
-  firma Atic îşi bate joc de călători, mai ales de elevi. De multe ori autobuzele au lăsat copiii în staţii şi nu
au vrut să-i ia.
- la Neciu, în Şuţa, trebuie pus un alt tub că cel de acum s-a colmatat.
5. Primarul Grădinaru Vasile:
- vom face o adresă către Consiliul Judeţean ca să relatăm toate problemele cauzate cetăţenilor de firma
Atic.
6. Consilierul local Burtescu Aurică:
- aş dori să-l întreb pe dl. viceprimar dacă are cunoştinţă asupra modului cum s-a făcut vidanjarea toaletelor
de la Şcoala Şuţa. Eu am aflat că s-a montat pur şi simplu un furtun de pompieri şi că s-a deversat tot în
pădure. 
7. Viceprimarul Voicu Nicolae:
- nu ştiu cum s-a procedat la şcoală, cred că dl. director trebuie să ne lămurească.
8. Consilierul local Şerban Ion:
- aş propune d-lui primar să luăm în considerare pietruirea drumurilor de exploatare agricolă care duc la
terenurile cetăţenilor.
- de asemenea, vreau să vedem cum rezolvăm problema containărului de deşeuri vegetale din Raciu care
miroase forte urât, mai ales când e cald afară.
9. Consilierul local Burtescu Aurică:
- dacă e să luam de bună ce ne-a transmis dl. primar cu privire la reabilitarea drumului, propun ca toţi
proprietarii de pe strada Stadionului din Şuţa să fie atenţionaţi să-şi mute gardurile până la limita şanţurilor.

Se dicută petiţiile depuse de dl. Amuza Daniel, cetăţean din satul Siliştea.
Consilierii locali hotărăsc ca propunerile formulate de dl. Amuza să fie luate în considerare de conducerea
Primăriei şi implementate în funcţie de fondurile ce vor putea fi disponibilizate în viitor. 

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna august 2015:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Raciu la

data de 31.03.2016.
2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


