
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 29.06.2017 

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. 115 din data de 23.06.2017, 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 consilierul local Burtescu Aurică. 
  
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. Prezentarea  Raportului  privind  activitatea  de asistenţă  medicală  comunitară  pe  semestrul  I,  anul
2017;
2. Diverse.

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,  d-na  Lixandru  Mirela  –  asistentul  medical  comunitar  prezintă  în  faţa
Consiliului Local un Raport privind activitatea specifică în semestrul I al anului 2017.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

- Consideră că s-a strecurat o eroare în calculul persoanelor care au beneficiat de serviciile asistentului
medical comunitar.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Apreciază  activitatea  desfăşurată  de  asistentul  medical  comunitar  şi  o  îndeamnă  pe  aceasta  să

redacteze un referat în care să atragă atenţia asupra mirosului insuportabil provenind de la ferma
Luie din satul Şuţa Seacă, referat pe care să-l înainteze spre rezolvare primarului localităţii;

Diverse:

1. Primarul Grădinaru Vasile:
- Dă citire  unei informări  cu privire la stadiul  derulării  investiţiei  „Extindere sistem de canalizare

menajera in Comuna Raciu, Judeţ Dâmboviţa”.
- De asemenea, anunţă consilierii locali despre intenţia unui nou medic de familie de a-şi deschide un

cabinet în satul Siliştea.
2. Consilierul local Bălaşa Cristian:
- Atrage atenţia că din cauza persoanelor care circulă cu viteză excesivă pe drumul judeţean există un

pericol real pentru cetăţeni, şi în special pentru copii. Propune informarea organelor de poliţie locale
şi realizarea unor demersuri pentru marcarea corespunzătoare a benzilor de circulaţie pe acest drum.

3. Consilierul local Vlăsceanu Niculae:
- Susţine afirmaţiile făcute de antevorbitorul său în legătură cu modul cum se circulă pe drumurile
publice din comună şi atrage atenţia, la rândul său, că în satul Şuţa mai mulţi proprietari de tiruri le
parchează în dreptul locuinţelor îngustând astfel calea de rulare a celorlalte autovehicule.
4. Consilierul local Şerban Ion:
- Consideră, în contextul în care ar veni un al doilea medic de familie în comună, că se impune de

urgenţă cumpărarea unui teren pentru Dispensarul Şuţa Seacă;



- În  acelaşi  timp,  este  necesară  reabilitarea  drumurilor  de  exploatare  agricolă  deteriorate  de
precipitaţiile  din ultima  perioadă  cât  şi  intervenţia  la  locul  de joacă  din Raciu  pentru  repararea
mobilierului de aici;

- De asemenea, sunt necesare intervenţii la gazonul de la Stadionul Raciu şi realizarea împrejmuirii.
5. Consilierul local Ispas Cristian:
- Este de acord cu consilierul Şerban Ion că s-a făcut igenizarea şi împrejmuirea Stadionului Şuţa

Seacă însă la felul cum arată gazonul mai trebuie lucrat;
- Si acesta atrage atenţia, la rândul său, asupra modului cum se circulă pe drumurile din comună şi

susţine iniţiativa consilierului local Bălaşa Cristian vizând marcarea celor două benzi ale DJ 702 B.
6. Consilierul local Nicolae Ilie:
- Propune invitarea la una dintre următoarele şedinţe ale Consiliului Local a şefului Postului de Poliţie

Raciu.
7. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Solicită  conducerii  primăriei  prezentarea  unei  informări  cu  privire  la  numărul  de  vite  din

gospodăriile cetăţenilor, pe sate, şi repartizarea lor pe izlazuri, în contextul în care cetăţenii satului
Şuţa deja au început să-şi vândă animalele;

- De asemenea,  consideră  că  în  prima şedinţă  a  Consiliului  Local  trebuie  luată  în  discuţie  starea
învăţământului  din comună în contextul  rezultatelor  nesatifăcătoare  obţinute de copiii  de aici,  şi
îndeosebi cei de la Şcoala Şuţa, la evaluările naţionale. 

  
Completări:

Președinte ședință, Secretar,


