
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 09.05.2019 

În  conformitate  cu  dispozițiile  art.  39,  alin.  4,  si  ale  art.  68,  alin  1  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administrația  publică  locală,  republicată,   Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședința  de  îndată  în  baza
Dispoziției cu nr. 100 din data de 08.05.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Preda Cristian. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
Se  solicită  completarea  procesului  verbal  al  şedinţei  anterioare,  pus  la  dispoziţia  consilierilor  de  către
secretarul comunei.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Aş dori să se consemneze faptul că dl. primar a afirmat că în satul Şuţa Seacă nu se va asfalta niciun
drum.

Primarul Grădinaru Vasile: 
- Aş dori şi eu să se consemneze că am afirmat că nu vom asfalta niciun drum pe care avem de băgat

mai întâi canalizarea pentru a nu deteriora asfaltul.
Se trece la vot. Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat în unanimitate. 

Consilierul local Şerban Ion, președintele de ședință pe luna mai, citește ordinea de zi: 
Articol unic:

- 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”

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 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”.
Zaharia Alin, secretarul comunei, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
- consideră că elementele cuprinse în dinamica şcolară, parte a indicatorilor tehnico-economici,  nu
respectă realitatea populaţiei şcolare actuale din comuna Raciu, cifrele fiind nejustificat de mari.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


