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ÎNCHEIAT ASTĂZI 29.08.2017 

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. 171 din data de 25.08.2017, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că sunt absenţi consilierii locali Alexandru Costel şi 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 Marin Veronica.
La şedinţă participă, în calitate de invitat, prof. Isari Ionuţ – dir. 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 august citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de  cofinanţare  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Modernizare  drum local  DV 791  Siliştea  –  Gura  Şuţii,
comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de cofinanţare pentru obiectivul de investiții:  „Realizare şi dotare dispensar medical,  sat Raciu,  comuna
Raciu, judeţul Dâmboviţa”;
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de  cofinanţare  pentru  obiectivul  de investiții:  „Realizare  şi  dotare  Grădiniţă,  sat  Raciu,  comuna Raciu,
judeţul Dâmboviţa”;
4. Proiect  de hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  Raciu  în  Consiliul  de
administrație al Şcolii Gimnaziale Raciu;
5. 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,  primarul  Grădinaru  Vasile,  în  calitate  de  iniţiator,  prezintă  în  faţa
Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  privind actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici,  a  devizului
general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum local DV 791 Siliştea –
Gura Şuţii, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Secretarul comunei 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,  în  calitate  de  iniţiator,  prezintă  în  faţa
Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  privind actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici,  a  devizului
general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: „Realizare şi dotare Grădiniţă, sat Raciu,
comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru  al  treilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  în  calitate  de  iniţiator,  prezintă  în  faţa
Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  privind actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici,  a  devizului
general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: „Realizare şi dotare dispensar medical, sat
Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.



Consilierul local Burtescu Aurică:
- Îşi exprimă protestul faţă de intenţia administraţiei locale de a demola o clădire pentru care s-au

cheltuit aproximativ 2 miliarde de lei vechi. 
- Consideră că un amplasament mai potrivit  pentru construcţia dispensarului era pe şoseaua dintre

Raciu şi Şuţa Seacă, astfel încât respectivul obiectiv ar fi putut să deservească şi acest din urmă sat.
- Pentru  toată  această  risipă  a  banului  public,  în  opinia  sa,  există  un  singur  vinovat  –  primarul

localităţii.
Consilierul local Nicolae Ilie:

- Se declara de acord cu cele supuse de consilierul local Burtescu Aurică însă arată că în starea în care
se  găseşte  actualmente  clădirea  unde se  propune a  fi  amplasat  dispensarul  este  mai  bine  să fie
demolată decât să stea fără să i se dea nicio întrebuinţare. 

Se trece la vot. Proiectul este aprobat 9 voturi pentru, 1 abţinere (consilierul local Nicolae Ilie) şi 1 vot
împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru  al  patrulea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  în  calitate  de  iniţiator,  prezintă  în  faţa
Consiliului  Local  Proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  Raciu  în
Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale Raciu.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul Nicolae Ilie:

- Îl propune pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii pe dl. Burtescu Aurică, însă
acesta refuză desemnarea.

Consilierul local Preda Cristian:
- Propune pe dl. Alexandru Costel.

Consilierul Bălaşa Cristian:
- Propune pe d-na Marin Veronica.

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

Diverse:

1. Primarul Grădinaru Vasile:
- Prezintă o informare asupra acţiunilor întreprinse de administraţia locală în perioada anterioară.
2. Prof. Isari Ionu – dir. Şcolii Raciu:
- Prezintă un raport cu privire la gradul de pregătire a instituţiilor şcolare pentru începerea noului an
de învăţământ şi cu privire la rezultatele obţinute de elevi la examenele de capacitate.
3. Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
- Solicită de la dl. dir. al Şcolii Raciu informaţii cu privire la procedura de transfer a doi elevi de la

Tîrgovişte la Şuţa.
- De asemenea,  solicită  conducerii  Primăriei  informaţii  cu  privire  la  locul  unde este  amenajată  o

rampă în pădurea Şuţa de unde cetăţenii pot veni să achiziţioneze lemne de foc.
4. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Readuce în discuţie cazul unei eleve din clasa a VII-a de la Şcoala Şuţa care este în pericol de a

repeta anul, acuzând indiferenţa conducerii Şcolii Raciu faţă de acestă situaţie;
- De asemenea, atrage atenţia că Şcoala Şuţa se degradează constant, izolaţia peretelui din spate fiind

distrusă, la fel şi plăcile de faianţă de la scară, şi că nu s-a mai ocupat nimeni de spaţiul verde din
faţa instituţiei şcolare, loc în care nu-şi mai fac veacul decât câinii vagabonzi.

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


