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JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 20.10.2017 

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. 203 din data de 16.10.2017, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi.
Preşedinte de şedinţă este consilierul local Nicolae Ilie. 
  
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 prin care se ia act de demisia d-nei Dragomir Ruxanda Mădălina şi vacantarea
mandatului de  consilier local;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Ilie Marius Ionuţ;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2017;
4. Diverse.
Primarul comunei Raciu propune completarea ordinii  de zi  prin introducerea unui nou punct Proiect de
hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  Raciu  nr.  44/20.12.2016 privind  modificarea  şi
completarea  ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Raciu”. 
Ordinea de zi, conţinând completarea propusă, 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, iniţiatorul proiectului, prezintă Consiliului Local
Proiectul  de  hotărâre  prin  care  se  ia  act  de  demisia  d-nei  Dragomir  Ruxanda  Mădălina  şi  vacantarea
mandatului de  consilier local.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Comisia  de validare  aleasa  de Consiliul  Local  al  Comunei  Raciu  in  sedinta  de constituire  din data  de
07.07.2016, modificată prin HCL Raciu nr. 40/29.11.2016, a examinat, in conformitate cu prevederile art.
32 din Legea nr. 215/2001 R, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
legalitatea alegerii domnului Ilie Marius Ionuţ pe lista electorală a PSD Dâmbovița. Comisia constată ca au
fost respectate  dispoziţiile legale şi ca nu sunt cazuri  de incompatibilitate,  fapt pentru care a hotărât  să
propună validarea mandatului de consilier al domnului Ilie Marius Ionuţ, lucru consemnat în procesul verbal
încheiat în urma şedinţei. 

Drept  urmare,  Primarul  Grădinaru Vasile,  iniţiatorul  proiectului,  prezintă  Consiliului  Local  Proiectul  de
hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Ilie Marius Ionuţ.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Ilie Marius Ionuţ rosteşte jurământul în faţa consiliului.



Pentru al treilea punct al ședinței,  primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului,  prezintă Consiliului
Local Proiectul de hotărâre rectificarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2017
Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Pentru al patrulea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Consiliului
Local Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Raciu nr. 44/20.12.2016 privind
modificarea şi completarea  ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Raciu”.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Diverse:

1. Primarul Grădinaru Vasile:
- Dă citire unei informări cu privire la implicarea comunei în ADI „Civitas” Tîrgovişte şi problema

creării unui serviciu de iluminat public local.
2. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Mulţumeşte doamnei  bibliotecare pentru informarea pusă la dispoziţie  şi,  de asemenea,  doamnei

educatoare Bălaşa Georgiana, de la Şcoala Şuţa, pentru activitatea depusă;
- Pe de altă parte, subliniază faptul că s-au cerut unele documente şi de la conducerea Şcolii Raciu,

documente care nu au fost puse la dispoziţie nici până în prezent;
- În privinţa faptului că nu mai există medic de familie în satul Siliştea, consideră că este la mijloc o

problemă de orgoliu a primarului şi că d-na doctor Filip Rodica s-ar întoarce dacă i s-ar da din nou
cabinetul din Dispensarul Siliştea;

- În privinţa modului cum se face transportul public de persoane, acesta a informat că a transmis o
plângere  preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Dîmboviţa  şi  a  primit  un  răspuns  prin  care  i  s-au
confirmat toate aspectele sesizate;

- De asemenea, pentru a înlesni prezenţa la liceu a elevilor provenind din familii sărace acesta propune
conducerii primăriei să găsescă fonduri pentru plata abonamentelor la transport.

3. Primarul Grădinaru Vasile:
- Informează Consiliul  despre demersurile  făcute de conducerea primăriei  în vederea îmbunătăţirii

condiţiilor de transport public pentru cetăţenii comunei.   
4. Consilierul local Vlăsceanu Niculae:
- Ridică problema faptului că pădurarii fac multe abuzuri şi nu urgentează aprovizionarea cu lemn de

foc pentru cetăţeni.
5. Consilierul local Nicolae Ilie:
- Completează  cele  spuse  de  antevorbitor,  aducând în  discuţie  şi  problema celor  care  vor  să  taie

vegetaţia  lemnoasă  crescută  pe  terenurile  agricole  şi  pentru  care,  în  continuare,  se  impune  o
autorizare prealabilă.

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


