
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 28.04.2017 

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. 65 din data de 24.04.2017, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Năstase Dumitru..
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi.
Preşedinte de şedinţă este viceprimarul Voicu Nicolae. 
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. 
Propune completări  consilierul local Burtescu Aurică. Se supune la vot. Procesul verbal este aprobat cu
unanimitate de voturi.

Preşedintele de ședință pe luna aprilie citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea  ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Raciu”;
2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Convenţiei  de  colaborare  între  Consiliul  Local  Raciu  şi
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa; 
3. Diverse:
- Prezentarea concluziilor inspecţiei derulate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dîmboviţa la instituţiile
de învăţământ de pe raza comunei Raciu.
Ordinea de zi 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, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind modificarea  ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Raciu”.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atrage atenţia asupra lipsei spaţiului disponibil pentru construcţia unei noi grădiniţe în satul Raciu în
locaţia propusă de Primărie şi asupra faptului că astfel s-ar încălca mai multe dispoziţii sanitare. 

- Propune iniţierea de consultări cu Direcţia de Sănătate Publică pentru a vedea dacă se poate construi
sau nu în spaţiul respectiv.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Comunică  faptul  că  respectiva  investiţie  va fi  făcută  în  baza unei  documentaţii  efectuată  de un

proiectant autorizat şi avizată de mai multe instituţii, printre care si DSP.  
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Pentru  al  doilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Raciu şi Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.



Diverse:

1. Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu:
- Prezintă  raportul  inspecţiei  derulate  de Inspectoratul  Şcolar Judeţean Dîmboviţa  la  instituţiile  de

învăţământ de pe raza comunei Raciu.
2. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Are mai  multe  întrebări  punctuale  către  directorul  şcolii,  între  care ce măsuri  se  vor  lua  pentru

menţinerea efectivului şcolar la Şcoala Şuţa Seacă, ce se poate face în privinţa orarului profesorilor,
dar şi în privinţa bazei materiale distruse sau a redeschiderii Bibliotecii Şcolare Şuţa;

- De asemenea, acesta recomandă directorului şcolii iniţierea unui dialog cu Şcoala Lucieni, pentru ca
elevii care trebuie să vină la Şcoala Şuţa să nu fie deturnaţi către această instituţie şcolară.

3. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Consideră că problema migraţiei elevilor către alte şcoli este una generală, însă la Raciu această

problemă nu are amploarea din alte părţi, lucru subliniat şi de inspectorii veniţi în control.
4. Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu:
- Recunoaşte existenţa problemei exodului de elevi, mai ales în ceea ce-i priveşte pe cei de la clasele

a 4-a şi a 5-a.
5. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Ridică problema capacelor de canalizare lipsă sau distruse. 
6. Viceprimaru Voicu Nicolae:
- Comunică faptul că acestea au fost aduse şi sunt depozitate în curtea Primăriei.
7. Consilierul local Şerban Ion:
- Atrage atenţia conducerii Primăriei asupra stării de degradare în care se află actualmente locul de

joacă de la Raciu şi împrejmuirile de aici şi de la Stadionul Raciu.
8. Viceprimarul Voicu Nicolae:
- Comunică  faptul  că  s-au  demarat  lucrările  de  igenizare  a  spaţiului  de  joacă  şi  că,  în  privinţa

împrejmuirii stadionului, au fost procurate materialele iar dl. Năstase Dumitru şi-a luat obligaţia de a
face el lucrarea.

9. Consilierul local Şerban Ion:
- Ridică problema modului deficitar în care se face adăparea vitelor pe izlazurile comunale.
10. Consilierul local Nicolae Ilie:
- Îşi manifestă nemulţumirea faţă de faptul că uliţa unde stă fiul lui în satul Raciu nu este nici asfaltată

şi nici nu se poate prelungi cu 5 metri sistemul de canalizare pe aceasta pentru a cuprinde şi locuinţa
lui.

11. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Solicită repararea gardului dintre Şcoala şi Grădiniţa Raciu. 

  
Completări:

Președinte ședință, Secretar,


