
ROMANIA 

JUDETUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL RACIU 

 

PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI 29.04.2020  

 

În conformitate cu dispozițiile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2 şi alin. 3, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ,  Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară în baza Dispoziției cu nr. 75 din 

data de 22.04.2020, emisă de primarul comunei Raciu. 

Având în vedere declararea stării de urgenţă de către Preşedintele României în contextul pandemiei de 

Covid 19, şi ţinând cont de prevederile ordonanţelor militare care stabilesc măsuri privind distanţarea 

socială, prezenta şedinţă s-a desfăşurat on-line, pe WhatsApp, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Consiliului Local Raciu nr. 10/30.03.2020 privind completarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local Raciu. 

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Vlăsceanu Niculae. 

Toţi consilierii locali sunt prezenţi.  

Se întruneşte cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea de zi.  

Se solicită consilierilor locali exprimarea opţiunilor de vor pentru: 

I. Procesul verbal al şedinţei anterioare. Acesta este aprobat cu:  

1. Voturi pentru: 13 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 0  

 

II. Ordinea de zi a şedinţei: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 31.03.2020; 

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale pentru obiectivul de investiții: „ Modernizarea 

sistemului de iluminat public stradal în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”. 

Ordinea de zi a şedinţei este aprobată cu: 

1. Voturi pentru: 13 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 0  

 

III. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2020. 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 8 

2. Voturi împotrivă: 2 (consilierii locali Năstase Dumitru şi Nicolae Ilie) 

3. Abţineri: 2 (consilierii locali Barbu Mariana şi Burtescu Aurică) 

 

IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 31.03.2020. 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 8 

2. Voturi împotrivă: 4 (consilierii locali Barbu Mariana, Burtescu Aurică, Năstase Dumitru şi Nicolae 

Ilie) 

3. Abţineri: 0 

 

 

 

 



V. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021. 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 9 

2. Voturi împotrivă: 2 (consilierii locali Năstase Dumitru şi Nicolae Ilie) 

3. Abţineri: 1 (consilierul local Barbu Mariana) 

 

VI.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale pentru obiectivul de investiții: „ Modernizarea 

sistemului de iluminat public stradal în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”. 

1. Voturi pentru: 8 

2. Voturi împotrivă: 4 (consilierii locali Barbu Mariana, Burtescu Aurică, Năstase Dumitru şi Nicolae 

Ilie) 

3. Abţineri: 0 

 

 

Completări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 

 


