
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 22.08.2019 

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. 141 din data de
13.08.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu este absent nimeni (consilierului Drăgan Gheorghe i-a
încetat mandatul prin Ordinul Prefectului Judeţului Dâmboviţa nr. 243/29.07.2019).
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 

Se discută procesul verbal al şedinţei anterioare. Consilierul local Burtescu Aurică doreşte să se consemneze
faptul că a spus că acoperişul Bisericii Şuţa este plin de rugină şi nu clădirea.
Se trece la vot, procesul verbal este aprobat în unanimitate. 
Consilierul local Burtescu Aurică, președintele de ședință pe luna august, citește ordinea de zi: 

1. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea valorii  finale  a  obiectivului  de investiții:  „Realizare  şi

dotare Grădiniţă, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC

GENERAL COMUNA  RACIU – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”;

3. Diverse.

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea 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 valorii finale a obiectivului de investiții: „Realizare şi dotare Grădiniţă, sat Raciu, comuna
Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Zaharia Alin, secretarul general al Primăriei Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Primarul Grădinaru Vasile: 

- Adresează invitaţia către consilierii locali de a fi prezenţi în data de 9 septembrie la inaugurarea
noului sediu al Grădiniţei Raciu. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind  aprobarea  documentației  “REACTUALIZARE  PLAN  URBANISTIC  GENERAL  COMUNA
RACIU – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”.
Consilierul cadastru Bănulescu Liliana dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Sesizează  mai  multe  probleme în cuprinsul  documentului,  respectiv  faptul  că din satul  Şuţa,  pe
şoseaua principală, lipsesc un număr mare de case şi că strada Stadion e trecută ca fiind mai scurtă
decât este în realitate. De asemenea, solicită piesele desenate ale dosarului şi consideră că trebuia
introdusă în intravilanul localităţii suprafaţa de teren dintre locuinţa sa şi terenul de fotbal din satul
Şuţa.



- Mai reclamă faptul  că instituţiile  şcolare de pe raza comunei  au fost  lipsite,  în  timp,  de spaţiul
exterior prevăzut de lege pentru locurile de joacă.

- O altă problemă sesizată priveşte ferma de porci din satul Şuţa cea care, în opinia sa, nu îndeplineşte
distanţa legală de amplasare faţă de zona caselor şi, în plus, deversează în mod frecvent dejecţii pe
câmp polunând zona şi generând un disconfort olfactiv locuitorilor de aici. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 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.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Solicită informaţii cu privire la alocarea fondurilor publice în cazul lucrărilor de asfaltare.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Diverse:
1.Zaharia Alin – secretarul general al Primăriei Raciu:
-  dă  citire  Ordinului  Prefectului  Judeţului  Dâmboviţa,  nr.  243/29.07.2019,  de  încetare  a  mandatului
consilierului local Drăgan Gheorghe;
2. Consilierul local Burtescu Aurică:
- solicită conducerii instituţiei găsirea unei soluţii pentru transportul cu un microbuz şcolar a copiilor de la
Siliştea la Şcoala Şuţa;
-  se declară nemulţumit  de răspunsul formulat  de directorul  Şcolii  Raciu cu privire la modul cum s-au
pregătit instituţiile şcolare de pe raza comunei pentru începerea noului an de învăţământ, considerând că
Şcoala Şuţa Seacă arată jalnic acum;
- sesizează faptul că unele denumiri de străzi din PUG nu mai sunt actuale. 

Completări:

Președinte ședință, Secretar General,


