
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.02.2019 

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  ședință  ordinară  în  baza
Dispoziției cu nr. 69 din data de 20.02.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că sunt absenţi consilierii locali Năstase Dumitru şi Nicolae
Ilie. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
Se  solicită  completarea  procesului  verbal  al  şedinţei  din  data  de  18.02.2019,  pus  anterior  la  dispoziţie
consilierilor locali. Nu sunt completări. Procesul verbal este supus la vot. Este aprobat cu 10 voturi pentru şi
1 abţinere (consilierul local Burtescu Aurică).

Consilierul local Cârstea Ilie, președintele de ședință pe luna februarie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei la 31.12.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pășunatului pe izlazurile aflate in domeniul public al comunei
Raciu în anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului și Programului de activitate al Căminului Cultural
Raciu pentru anul 2019 şi a Raportului de activitate pentru anul 2018;
4. Diverse.
Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a două noi proiecte:

1. Proiect  de hotărâre  privind actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici,  a devizului  general  şi  a
cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: „Realizare şi dotare dispensar medical, sat Raciu,
comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

2. 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. Aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei la 31.12.2018.
Consilierul  Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  referatului  în  susţinerea  proiectului  de
hotărâre. 
Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu  10 voturi  pentru şi  1 împotrivă (consilierul  local
Burtescu Aurică).

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea pășunatului pe izlazurile aflate în domeniul public al comunei Raciu în anul 2019.
Secretarul comunei Raciu, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 10 voturi  pentru şi  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică).

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea Calendarului și Programului de activitate al Căminului Cultural Raciu pentru anul 2019 şi
a Raportului de activitate pentru anul 2018.
Dumitru Tatina, referent cultural, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 



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 actualizarea indicatorilor  tehnico-economici,  a devizului general şi a cotei  de cofinanţare pentru
obiectivul  de  investiții:  „Realizare  şi  dotare  dispensar  medical,  sat  Raciu,  comuna  Raciu,  judeţul
Dâmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu, dă citire referatului 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).

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”.
Secretarul comunei Raciu, dă citire referatului 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: nimeni

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


