
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.04.2016 

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. 77 din data de 22.04.2016, 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. 
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul localBurtescu Aurică, președintele de ședință pe luna aprilie, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului comunei la data de
31.03.2016;

2. Diverse.
Ordinea de zi a ședinței este supusă la vot. Acesta este aprobată în unanimitate.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Aş  propune  pentru  şedinţa  următoare  să  discutăm  un  Proiect  de  hotărâre  privind  zonele  de

impozitare.

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 31.03.2016.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe: 

 Aş dori să întreb ce reprezintă cheltuielile de branşament pentru că nu mi se pare corect ca unul să
plătească 1100 lei iar altul nimic.

Consilierul local Coman Simona:
- Văd la capitolul Protecţia Mediului o cheltuielă de 84 de milioane, ce înseamnă asta?

Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu:
- Este vorba de plata curentului electric consumat la staţiile de pompare şi la staţia de epurare.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Am spus, şi nu o dată, că se cheltuie foarte mult  pe benzina maşinii  de la Primăriei  şi pe plata

avocatului, de asemnea şi costul telefoanelor este enorm.
- În legătură cu Şcoala Şuţa, poate ne aude şi dl. director, de câte ori plouă bazinele cu mizerii se

revarsă în curtea şcolii.
- De asemenea vreau să-i transmiteţi popii din Şuţa, chiar dacă vă face campanie la PSD, că nu ăia

sunt eroii satului ce a trecut el pe monument.
- În privinţa branşării, eu consider că aceasta este ilegală atâta timp cât unii plătesc taxe şi impozite iar

alţii doar beneficiază de utilităţi;
- Pe de altă parte, e bine că s-a dat cu azot la marginea izlazului Şuţa, dar la mijloc e junglă;
- Cu firma LUIE e dezastru, miroase a hoit în fiecare dimineaţă, de nu se mai poate trăi. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 7 voturi pentru, 5 abţineri (consilierii locali Vlăsceanu
Nicolae,  Savu Niculae,  Coman  Simona,  Barbu Mariana  şi  Ilie  Marius  Ionuţ)  şi  1  împotrivă  (Burtescu
Aurică).



Diverse:

1. Lixandru Mirela - Asistent medical comunitar a prezentat un raport semestrial de activitate.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Aş recomanda achiziţia şi dotarea d-nei asitent cu un tensiometru dar şi altă aparatură medicală şi
chiar câteva medicamente de urgenţă

2. Dragomir Ruxanda Mădălina:
3. Aş dori să facem şi noi două adrese către doi cetăţeni, este vorba de d-na Mocănescu din Coborâş să-

i punem în vedere să nu mai deverseze în şanţ deseuri şi de Vasile Ecaterina din Raciu să vină să-şi
defrişeze vegetaţia de pe proprietatea sa. 

4. Vlăsceanu Niculae:
- Am tot vorbit de abuzurile firmei Atic şi văd că nu se întâmplă nimic. Aceiaşi bătaie de joc la adresa

cetăţenilor.

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


