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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.11.2018 

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. 172 din data de 22.11.2018, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu sunt absenţi. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
La şedinţă participă, în calitate de invitat, seful S.V.S.U. Raciu – dl. Ispas Cristian.

Consilierul local Vlăsceanu Niculae, președintele de ședință pe luna noiembrie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a investiției „Realizare şi dotare dispensar Raciu,
sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dîmboviţa”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților
aferente  obligațiilor  fiscale,  constând  în  impozite,  taxe  și  alte  obligații  de  plată  datorate  de  către
contribuabili la bugetul local al Comunei Raciu;
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  taxei  de  habitat  cu  destinatie  speciala  de
salubrizare pentru anul 2019;
4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cotizatiei/contributiei  U.A.T.  comuna  Raciu  datorată  la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa” pentru
anul 2019;
5. Diverse.
Ordinea de zi a ședinței este supusă la vot. Acesta este aprobată cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea valorii totale a investiției „Realizare şi dotare dispensar Raciu, sat Raciu, comuna Raciu,
judeţul Dîmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră  că,  înainte  de  a  fi  supus  votului,  proiectul  de  hotărâre  trebuia  însoţit  de  o  schiţă  a
construcţiei  cât  şi faptul că amplasamentul  dispensarului este greşit,  fiind mai  bine dacă această
clădire se ridica într-o altă locaţie şi nu cum s-au construit Centrul After School sau Dispensarul
Siliştea în locuri înghesuite, unde accesul cetăţenilor se face cu dificultate. 

- De asemenea, acesta remarcă faptul că în deviz sunt alocate sume nejustificat de mari la amenajarea
terenului. 

Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu  12 voturi  pentru şi  1 împotrivă (consilierul  local
Burtescu Aurică).

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  al  doilea  proiect  de
hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților
aferente  obligațiilor  fiscale,  constând  în  impozite,  taxe  și  alte  obligații  de  plată  datorate  de  către
contribuabili la bugetul local al Comunei Raciu.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Solicită informaţii cu privire la totalul persoanelor care înregistrează debite la Primăria Raciu.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite:



- Informează consiliul cu privire la problema ridicată de consilierul local Burtescu Aurică.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  al  treilea  proiect  de
hotărâre  de  pe  ordinea  de  zi,  privind  aprobarea  cuantumului  taxei  de  habitat  cu  destinatie  speciala  de
salubrizare pentru anul 2019.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- Îşi exprimă nemulţumirea faţă de formularea art. 6 din proiectul de hotărâre, respectiv faţă de faptul
că nu pot beneficia de scutirea de la plata taxei de habitat decât persoanele cu handicap, sau alte categorii
sociale, titulare ale contractului de furnizare a energiei electrice, lucru considerat de acesta ca fiind absurd. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru, 1 abţinere (consilierul local Nicolae
Ilie) şi 1 împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului  al  patrulea  proiect  de
hotărâre  de pe ordinea  de zi,  privind aprobarea cotizatiei/contributiei  U.A.T.  comuna Raciu  datorată  la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa” pentru
anul 2019.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

La rubrica Diverse s-au înscris la cuvânt:
1. Şeful S.V.S.U. Raciu:
- a prezentat măsurile pe care le va lua instituţia în anotimul rece.
2. Primarul Grădinaru Vasile:
- prezintă consiliului acţiunile desfăşurate de administraţia locală în perioada precedentă.  

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


