
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 18.01.2019 

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. 4 din data de  11.01.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Năstase Dumitru. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
La  şedinţă  participă,  în  calitate  de  invitaţi:  Amuza  Daniel,  cetăţean  petent,  Dimitriu  Mirel,  consilier
urbanism Primăria Raciu şi Preda Mihaela, consilier asistenţă socială Primăria Raciu.

Consilierul local Burtescu Aurică, președintele de ședință pe luna ianuarie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect  de hotărâre privind aprobarea devizului  general  actualizat  pentru obiectivul  de investiții:

„Construire sediu Primărie comuna Raciu, sat Raciu, județul Dâmbovița” (revizie proiect);

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Raciu şi

a Regulamentului Local de Urbanism;

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  componenţei  Consiliului  Comunitar  Consultativ  de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din comuna Raciu.

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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții:  „Construire sediu Primărie
comuna Raciu, sat Raciu, județul Dâmbovița” (revizie proiect).
Consilierul urbanism Dimitriu Mirel dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Primarul Grădinaru Vasile prezintă expunerea de motive.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că o soluţie mai judicioasă era să se reabiliteze actuala clădire în care să funcţioneze o altă
instituţie (Poliţia, de exemplu) iar Primăria să fie construită într-o altă locaţie. De asemenea, remarcă
faptul că în deviz costurile legate de amenajarea terenului sunt foarte mari. 

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

Viceprimarul Voicu Nicolae, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă consiliului proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019.
Secretarul comunei prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Propune realizarea  cu prioritate  a şanţurilor  de la  intrarea în  satul  Şuţa Seacă pentru  a se  evita
inundarea zonei.

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



Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Raciu şi a Regulamentului Local de
Urbanism.
Consilierul urbanism Dimitriu Mirel dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Primarul Grădinaru Vasile prezintă expunerea de motive.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind  modificarea  componenţei  Consiliului  Comunitar  Consultativ  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului din comuna Raciu.
Asistentul social Preda Mihaela dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră activitatea acestui consiliu benefică pentru comună dar deplânge faptul că o mare parte a
membrilor  fostului  consiliu,  al  cărui  membru  a  fost,  nu  au  sprijinit  activitatea  acestuia.   De
asemenea,  consideră  că  nu trebuia  exclus  din  organism medicul  de  familie  însă  salută  prezenţa
noului şef de post de poliţie cel care a fost implicat în mai multe acţiuni cu caracter social pe raza
comunei.

Se fac propuneri pentru completarea Consiliului Comunitar cu doi reprezentanţi ai Consiliului Local Raciu:
- Consilierul local Vlăsceanu Nicolae îl propune pe consilierul local Marin Veronica;
- Consilierul local Alexandru Costel îl propune pe consilierul local Vlăsceanu Nicolae.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre, cu propunerile făcute, este aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere
(consilierul local Burtescu Aurică).

La Diverse s-au înscris la cuvânt:
1. Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
- Atrage  atenţia  asupra  situaţiei  periculoase  pentru  trafic  generată  de  proprietarii  de  tiruri  care  le

parchează pe marginea şoselelor din comună.
2. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Sesizează mai multe probleme legate de modul cum se face convocarea şedinţelor Consiliului Local

Raciu.
3. Amuza Daniel, cetăţean petent:
- Dă  citire  cererii  sale  vizând  obţinerea  acceptului  din  partea  Consiliului  Local  de  a  efectua,  pe

cheltuiala sa, o acţiune de „toaletare” a vegetaţiei crescute pe marginea mai multor drumuri de pe
raza comunei.

4. Secretarul comunei:
- La solicitarea consiliului acesta explică faptul că cererea d-lui Amuza Daniel este de competenţa

Primarului localităţii şi că acesta va primi un răspuns la petiţia sa în termenul legal.
5. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Atrage atenţia asupra faptului că mărăcinii din zona Dealul Raciului trebuie scoşi şi de pe partea

cealaltă a drumului şi nu doar din zona în care sunt lucări pentru canalizare.  
Completări:

Președinte ședință, Secretar,


