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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 ședința ordinară în baza 
dispoziției cu nr. 278 din data de 15.12.2011, 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 Șerban Ion, președintele de ședință pe luna decembrie, citește ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2012; 

2.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Raciu nr. 30/31.10.2011;  
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reguli și măsuri corelate cu natura și nivelul riscurilor 

locale; 
4.Diverse. 

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: Proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2011. Ordinea de zi a ședinței, cu 
modificarea propusă, este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 taxelor și impozitelor locale pentru anul 2012. 
Consilierul de la compartimentul Taxe și impozite dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului 
de hotărâre.  
Se discută fiecare punct în parte. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 aș dori să o întreb pe d-na consilier de la compartimentul Taxe și impozite cum s-au stabilit 

zonele de impozitare? 

Consilierul Taxe și impozite Stîlparu Georgeta: 
 în conformitate cu prevederile legii, și așa cum am avut stabilit în fiecare an, am făcut 

delimitările pe zone de impozitare având drept principal considerent dacă zona respectivă 
beneficiază sau nu de drumuri asfaltate sau betonate. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 
 consider că unii plătesc 10% în plus la impozit absolut degeaba și aș propune ca în toată comuna 

să toată lumea să fie în clasa de impozitare A, dacă altfel nu se poate; 
 pe de altă parte eu sunt de părere că distribuția banilor colectați pe taxe și impozite se întoarce în 

mod disproporționat înapoi pe cele trei sate ale comunei, Șuța Seacă fiind cea mai văduvită de 
bani; 

Se votează cele două variante de stabilire a zonelor de impozitare propuse: 
Varianta  inițială a proiectul de hotărâre este aprobată cu 12 voturi pentru și o abținere (consilierul local 
Burtescu Aurică). 
Varianta propusă de consilierul local Burtescu Aurică nu obține niciun vot. 
Se trece la votarea pe ansamblu a proiectului de hotărâre. Acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, 
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL Raciu nr. 30/31.10.2011. 
Secretarul comunei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre și adresei trimise 
de Prefectura Dâmbovița. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 această hotărâre a fost contestată în urma unei petiții scrise de mine și trimise Prefecturii 
Dâmbovița; 



 în ciuda ciuda a ceea ce consideră unii, este dreptul meu de a contesta și nu mi-l poate lua 

nimeni; 

 consider că eu trebuia să fiu inițiatorul hotărârii și nu dl. primar. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, 
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reguli și măsuri corelate cu natura și 
nivelul riscurilor locale. 

Responsabilul PSI din cadrul Primăriei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de 
hotărâre. 
Consilierul Burtescu Aurică: 

 în Instrucțiuni se spune că trebuie să existe un PAAR iar instructajul membrilor SVSU trebuie să 
fie făcut; 

 cu bani puțini putem amenaja 4 hidranți la instituțiile principale din comună și să le avem închise 
cu chei și date unor persoane de încredere; 

 o altă situație de ric la nivelul comunei ar mai fi turbarea mai ales că s-au înmulțit foarte mult 
câinii comunitari cu precădere în satul Șuța.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este cu unanimitate de voturi. 
 

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, 
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2011. 

Contabilul Primăriei Raciu 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. 

 
Completări: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ordinea de zi pentru luna ianuarie 2012: 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială 
de salubrizare pentru anul 2012; 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 

anul 2012;  

 Diverse. 

 

 
Președinte ședință,        Secretar, 


