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ÎNCHEIAT ASTĂZI 11.09.2017 

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. 180 din data de 07.09.2017, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Drăgan Gheorghe.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi.
Preşedinte de şedinţă este consilierul local Năstase Dumitru. 
  
Preşedintele  de  şedinţă  solicită  consilierilor  depunerea  de  completări  la  procesului  verbal  al  ședinței
anterioare pus la dispoziţie. Nu sunt compeltări.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de ședință pe luna mai citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2017;
2. Diverse.

Primarul comunei Raciu propune completarea ordinii de zi cu încă un punct, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei
Raciu. 
Ordinea de zi, conţinând propunerea făcută, este aprobată cu unanimitate de voturi.

Se intră apoi în discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei:

Pentru primul punct al ședinței, Primarul Grădinaru Vasile, îniţiatorul proiectului, prezintă în faţa plenului
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2017.
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă referatul de aprobare a proiectului.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al doilea  punct al ședinței, Primarul Grădinaru Vasile, îniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de
hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  aparatului  de  specialitate  al
Primarului comunei Raciu.
Secretarul comunei prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul Diverse s-au înscris la cuvânt:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Adresează mulţumiri celor care au contribuit la ameliorarea situaţiei şcolare a unei fete din clasa a

VII-a de la Şcoala Şuţa, cu o situaţie familială grea;
- De asemenea, solicită conducerii Primăriei Raciu o copie după Registrul Bibliotecii Şuţa şi după

inventarul şcolii;
- În privinţa stării de sănătate a locuitorilor comunei, consideră că medicul de familie ar trebui să facă

un raport, pe care să-l prezinte în şedinţa viitoare Consiliului Local;
- Tot în aceeaşi şedinţă ar trebui detaliate instrucţiunile lansate de Ministerul Educaţiei  în privinţa

programului „ Şcoala după Şcoală” şi în privinţa programului EduCab, implementat cu succes la
Grura Şuţii.

   



Completări:

Președinte ședință, Secretar,


