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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 17.07.2019 

În conformitate cu dispozițiile art. 133, alin. 1, şi ale art. 134, alin 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,  Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară în baza Dispoziției cu nr. 128 din data de
09.07.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Alexandru Costel. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 

Se  discută  procesului  verbal  al  şedinţei  anterioare.  Consilierul  local  Burtescu  Aurică  îşi  manifestă
nemulţumirea cu privire la modul în care sunt consemnate intervenţiile în şedinţă ale consilierilor locali şi
solicită înregistrarea cu mijloace tehnice. 
Se trece la vot, procesul verbal este aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 împotrivă (consilierul local Burtescu
Aurică).

Consilierul local Bălaşa Cristian, președintele de ședință pe luna iulie, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.06.2019;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Primăriei Raciu;
3. Diverse.

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordine a de a unui nou punct: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019. Ordinea de zi a ședinţei, cu completările
propuse, 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 contului de execuţie a bugetului local la data de 30.06.2019.
Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9  voturi pentru, 2 abţineri (consilierii locali Drăgan
Gheorghe şi Nicolae Ilie) şi 1 împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind modificarea Statului de funcţii al Primăriei Raciu
Secretarul comunei Raciu dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că era de datoria secretarului comunei să fi pus, în urmă cu cel puţin cinci zile înainte de
data  şedinţei,  la  dispoziţia  consilierilor  locali  textul  integral  al  Codului  Administrativ  având  în
vedere multiplele modificări suferite de legislaţia în domeniu.

- De asemenea, consideră că pentru fiecare dintre cele două posturi supuse transformării în Statul de
funcţii trebuia făcut un proiect de hotărâre separat.

Zaharia Alin – secretar al UAT:
- Având în vedere mărimea Codului Administrativ, aproximativ 238 de pagini, propune consilierilor

postarea acestuia pe site-ul instituţiei. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este în unanimitate.



Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019.
Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Diverse:
Nu s-a înscris nimeni.

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


