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JUDETUL DÂMBOVIŢA

CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.01.2018 

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. 41 din data de 25.01.2017, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii de prezență rezultă că nimeni nu este absent.

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

de zi.

Preşedinte de şedinţă este dl. viceprimar Voicu Nicolae. 

  

Preşedintele  de  şedinţă  solicită  consilierilor  depunerea  de  completări  la  procesului  verbal  al  ședinței

anterioare pus la dispoziţie. Nu sunt completări. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de ședință pe luna ianuarie citește ordinea de zi: 

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018;

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a

compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Raciu;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Căminului Cultural Raciu pentru anul

2017,  a  Calendarului  evenimentelor,  manifestărilor  şi  acţiunilor  culturale  organizate  în  anul  2018  şi  a

Programului de activităţi pentru anul 2018;

4. 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, viceprimarul Voicu Nicolae, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că beneficiarii  de ajutoare sociale  care au muncit  în construcţii  ar  putea fi  folosiţi  la

ridicarea unui dispensar uman în satul Şuţa.

- De asemenea, propune completarea Planului cu refacerea pereţilor exteriori, scării de la intrare şi a

acoperişului de la Şcoala Şuţa;



- Mai propune conducerii primăriei construirea unor şanţuri betonate la intrarea în satul Şuţa Seacă

dinspre DN 72 pentru evitarea inundării gospodăriilor cetăţenilor din zonă şi introducerea unor taxe

de păşunat pentru cei care intră cu vacile pe izlazurile comunale.

Primarul Grădinaru Vasile:

- Prezintă Consiliului corespondenţa efectuată,  de-a lungul timpului,  între Primăria  Raciu şi filiala

locală a Drumurilor Naţionale în care se solicita remedierea situaţiei tubului de la intrarea în satul

Şuţa Seacă.

Consilierul local Năstase Dumitru:

- Consideră că, pentru a preîntâmpina accidentele de circulaţie, la Cataria trebuie pus un semn care să

interzică circulaţia autovehiculelor, cu excepţia riveranilor.

- Atrage, de asemenea, atenţia asupra uliţei pădurarului din satul Raciu care a devenit impracticabilă.

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

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

hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  compartimentului  de

asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Raciu.

Referentul cultural Dumitru Tatiana 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, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate  al  Căminului  Cultural  Raciu  pentru  anul  2017,  a

Calendarului evenimentelor, manifestărilor şi acţiunilor culturale organizate în anul 2018 şi a Programului

de activităţi pentru anul 2018.

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

Diverse:

1. Referentul cultural Dumitru Tatiana:

- Prezintă consilierilor locali Raportul de asistenţă socială pentru anul 2017.

2. Primarul Grădinaru Vasile:

- prezintă consilierilor locali o informare cu privire la acţiunile Primăriei din ultima perioadă.

3. Consilierul local Năstase Dumitru:

-   consideră că introducerea gazelor naturale în localitate este o necesitate şi că cetăţenii s-ar branşa mai

repede la gaze decât la canalizare.

4. Consilierul local Şerban Ion:

- ridică problema acordării unei săli de clase la Şcoala Raciu pentru copiii care urmeză cursuri de karate.

5. Viceprimarul Voicu Nicolae:

-  confirmă faptul  că  la  cursurile  ţinute  la  Şcoala  Şuţa  vin  copii  din toată  comuna,  ba  chiar  şi  din

Tîrgovişte.



Consilierul local Burtescu Aurică:

- Deplânge starea în care a ajuns activitatea culturală în comună, considerând că, în afara a două sau

trei persoane entuziaste, nimeni pe plan local nu mai pare a-şi mai da interesul.     

  

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


