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În conformitate cu dispozițiile art. 39, alin. 2, si ale art. 68, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată,  Consiliul Local a fost convocat în ședința extraordinară 
în baza dispoziției cu nr. 218 din data de 04.08.2011, emisă de primarul comunei Raciu.  
Din consultarea condicii de prezență rezultă ca nu sunt absenți. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre 
din ordinea de zi.   
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.  
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Consilierul local Ion V. Ion, președintele de ședință pe luna august, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea valorii totale a proiectului „ Îmbunatatirea 
retelei de drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie de epurare, construire 
centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, 
judetul Dambovita”; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Raciu”; 

3. Diverse. 
Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a ședinței a unui nou punct: 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011. 
Ordinea de zi a ședinței, conținând completarea propusă,  este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
La ședința consiliului local participă, în calitate de invitat, șeful Postului de Poliție Raciu, dl. Micu  
Marian. 
Acesta cere permisiunea președintelui de ședință de a prezenta consiliului câteva date despre noua 
organizare a poliției rurale. 
Consilierul local Vlăsceanu Nicolae: 

 aș dori să-l întreb pe dl. șef de post ce se va întâmpla cu păstrarea ordinii publice la 
meciurile de fotbal. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 
 pentru mine Postul de Poliție Raciu nu a existat. 
Șeful de post Micu Marian: 
 am rugămintea către dl. consilier Burtescu ca problemele dumnealui personale legate de 

conflictul cu vecinii să le rezolvăm în incinta Postului de Poliție și nu în ședințele consiliului local.    
 
Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise în ordinea de zi a ședinței. 
  
Pentru primul punct al acesteia, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, 
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului „ 
Îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie de epurare, 
construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna 
Raciu, judetul Dambovita”.  
Contabilul primăriei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  
Consilierul local Drăgan Gheorghe: 
- am dori să știm și noi ce intră și ce nu în valoarea eligibilă a proiectului integrat. 
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
Pentru al doilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, 
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu 
pentru anul 2011. 
Contabilul primăriei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 



 
Pentru al treilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, 
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind modificarea ”Inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Raciu”. 
Consilierul de la compartimentul cadastru dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului 
de hotărâre. 
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
 
 
La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 
 
Primarul comunei Raciu: 

 prezintă Consiliului Local o informare cu privire la acțiunile întreprinse de conducerea 
primăriei în ultima lună. 

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae: 
  aș dori să întreb conducerea primăriei ce se întâmplă cu întreruperile de curent pentru că 
sunt tot mai dese în ultima perioadă. 

Consilierul local Niță Viorica: 
 Vreau să-l felicit pe dl. viceprimar pentru ce a făcut pe strada Bădoi, prin instalarea tubului 

în acea zonă. 
 

 
 
Completări: 
 
 
 
 
 
 
Ordinea de zi pentru luna august 2011: 
 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011; 
2.Diverse. 
 
 

Președinte ședință,        Secretar, 


