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JUDETUL DÂMBOVIŢA

CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 28.11.2017 

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. 224 din data de 22.11.2017, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii  de prezență  rezultă  că sunt absenţi  consilierii  locali  Năstase Dumitru şi  Preda

Cristian Răzvan.

Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea

de zi.

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Şerban Ion. 

La şedinţă participă în calitate de invitat prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu.

  

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 noiembrie citește ordinea de zi: 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.09.2017;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

comunei Raciu”;

4. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către

S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Raciu pentru anul şcolar

2018 – 2019; 

6. Diverse.

Primarul Grădinaru Vasile propune completarea ordinii de zi cu un nou punct: Proiect de hotărâre privind

plata comisionului aferent plăților electronice a taxelor si impozitelor locale.  

Ordinea de zi, conţinând completări, 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  Proiectul  de

hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2017.

Consilierul Ghiga Alin, contabil al Primăriei Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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

Pentru al doilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.09.2017.

Consilierul Ghiga Alin, contabil al Primăriei Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Solicită prezentarea unei sinteze a raportului Camerei de Conturi Dîmboviţa.

Consilierul Ghiga Alin, contabil al Primăriei Raciu:

- Comunică celor prezenţi faptul că va face o prezentare a raportului la rubrica Diverse.

Consilierul local Nicolae Ilie:

- Solicită  conducerii  Primăriei  să  pună  la  dispoziţie  lista  cu  persoanele  încadrate  ca  asistenţi  ai

persoanelor cu handicap grav cât şi a beneficiarilor de indemnizaţii pentru handicap grav.

Primarul Grădinaru Vasile îi pune la dispoziţie lista transmisă de Compartimentul Asistenţă Socială.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atrage atenţia asupra faptului că faţă de perioada similară a anului trecut cheltuielile administraţiei

cu combustibilul  s-au dublat.  De asemenea,  consideră că nici cheltuielile făcute cu reprezentarea

juridică a instituţiei nu se justifică, fiind mai ieftin, în opinia sa, să fie plătit avocat pentru fiecare

speţă în parte.

- De asemenea, consideră nejustificat de mari cheltuielile cu telefonia şi transportul, atâta timp cât

pentru realizarea Dispensarului din satul Şuţa nu s-au alocat decât 5000 de lei, investiţie care o să fie

începută „la calendele greceşti”. 

Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru al treilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre privind modificarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Raciu”.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Îşi exprimă nedumerirea în legătură cu posibilitatea modificării valorii de inventar a obiectivului de

investiţie atâta timp cât nu s-au finalizat lucrările pe drumul local Şoseaua Nouă Siliştea-Perşinari .

Primarul Grădinaru Vasile:

- Explică faptul  că realizarea de şanţuri  betonate de-a lungul acestui  drum făcea obiectul  unui alt

proiect de investiţie, ce nu a fost însă acceptat la plată prin PNDL 2 de M.D.R.A.P.F.E.

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



Pentru al patrulea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Compania de

Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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

Pentru al cincilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Raciu pentru anul şcolar 2018 – 2019.

Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre şi punctează

câteva dintre problemele cu care se confruntă unităţile şcolare de pe raza comunei.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că principalul vinovat pentru depopularea şcolilor din Şuţa şi Siliştea este dl. dir. al şcolii

pentru că nu a luat atitudine şi nu a spijinit iniţiativa fostei consiliere Dragomir Ruxanda Mădălina

de a solicita conducerii Consiliului Judeţean Dîmboviţa alocarea unui microbuz şcolar. 

- De  asemenea,  acesta  îşi  exprimă  regretul  că  munca  atâtor  generaţii  de  dascăli  se  duce  pe  apa

sâmbetei prin închiderea celor două instituţii şcolare. 

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

Pentru al şaselea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre privind  plata comisionului aferent plăților electronice a taxelor si impozitelor locale. 

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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

Diverse:

1. Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu:

- Prezintă  consilierilor  locali  Raportul  de  audit  şi  Decizia  nr.  41/2017  a  Camerei  de  Conturi

Dîmboviţa, cu precizarea că materialul va fi încărcat şi pe site-ul instituţiei www.raciu.ro.

2. Consilierul local Vlăsceanu Niculae:

- Ridică problema şanţurilor de scurgere a apelor  pluviale  din satul Şuţa solicitând viceprimarului

remedierea acesteia. 

  Completări:

Președinte ședință, Secretar,


