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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.09.2019 

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. 157 din data de
20.09.2019, 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. 

Se discută procesului verbal al şedinţei anterioare. Consilierul local Burtescu Aurică propune completarea
cu  menţiunea  că  a  propus  înfiinţarea  unei  comisii  privitoare  la  corectarea  greşelilor  apărute  în  planul
urbanistic al localităţii.
 Se trece la vot, procesul verbal completat este aprobat în unanimitate.

Consilierul local Cârstea Ilie Iulian, președintele de ședință pe luna septembrie, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Barbu Mariana;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al U.A.T comuna Raciu;
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Raciu în Consiliul de administrație al Şcolii

Gimnaziale Raciu;
5. Diverse.

Consilierul  local  Burtescu  Aurică  consideră  inoportună  introducerea  pe  ordinea  de  zi  a  proiectului  de
hotărâre privind modificarea Statului de funcții al U.A.T comuna Raciu, opinând că prin respectivul proiect
s-ar îngrădi ocuparea prin concurs a postului vacant.
Ordinea de zi a ședinţei este supusă la vot. Aceasta este aprobată cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind validarea mandatului consilierului local Barbu Mariana.
Secretarul general al Primăriei Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali verifică legalitatea alegerii şi încheie un proces verbal
în acest sens.  
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate.
Consilierul local Barbu Mariana depune în faţa prezidiului jurământul de credinţă pe care îl semnează.

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  suplimentare referitoare la proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public
stradal.
Consilierul local Nicolae Ilie:

- Întreabă  conducerea  instituţiei  dacă  s-a  calculat  cât  ar  fi  costat  introducerea  lămpilor  cu led pe
fiecare stâlp de electricitate existent.



Primarul Grădinaru Vasile:
- Oferă informaţii despre proiectul modernizării sistemului de iluminat public stradal, proiect aprobat

la finanţare, din fonduri guvernamentale, prin PNDL 2.   
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 Statului de funcţii al Primăriei Raciu
Secretarul comunei Raciu dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (consilierii locali
Barbu Mariana, Burtescu Aurică şi Nicolae Ilie).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  Raciu  în  Consiliul  de  administrație  al  Şcolii
Gimnaziale Raciu.
Secretarul comunei Raciu dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Deplânge situaţia existentă a învăţământului din localitate considerând că trebuie luate de urgenţă
măsuri vizând siguranţa elevilor, cum ar fi: securizarea perimetrelor unităţilor şcolare, achiziţionarea
unui  microbuz pentru transportul  elevilor,  montarea  mai  multor  camere  de luat  vederi  şi  o  mai
strânsă colaborare cu poliţia locală.

Consilierul local Preda Cristian:
- Propune ca reprezentant al C.L. Raciu în C.A. a Şcolii Raciu pe consilierul local Alexandru Costel.

Consilierul local Cârstea Ilie Iulian:
- Propune ca reprezentant al C.L. Raciu în C.A. a Şcolii Raciu pe consilierul local Marin Veronica.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Diverse:
1. Consilierul local Nicolae Ilie:
- Îşi exprimă regretul că din cauza componenţei politice a CL Raciu nu s-a gândit nimeni să-l propună

ca membru în C.A. a  şcolii  pe dl. profesor Burtescu Aurică,  persoană cu o experienţă vastă în
domeniu.

- De asemenea, identifică printre motivele pentru care copiii pleacă de la Şcoala Raciu şi lipsa unui
teren de sport adecvat.

2. Primarul Grădinaru Vasile:
- Îndeamnă consilierii locali să organizeze, aşa cum spune legislaţia în domeniu, întâlniri periodice cu

cetăţenii.
3. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Consideră că, deşi îl caută numeroşi cetăţeni,  unii oameni se feresc să fie văzuţi în compania sa

deoarece primarul are o atitudine răzbunătoare faţă de ei şi nu ar ţine cont de adevăratele probleme
ale comunităţii.
 

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


