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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. 225 din data de 25.08.2011, 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 Marinescu Sorin, președintele de ședință pe luna august, citește ordinea de zi: 
 

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

2. Diverse. 

 
Ordinea de zi a ședinței 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 rectificarea bugetului local al comunei Raciu; 

Contabilul primăriei 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 Burtescu Aurică: 

  m-am uitat pe internet și am văzut pe site-ul ministerului învățământului că nu e trecută pe 
lista de investiții și lucrarea de la Școala Șuța Seacă. 

Consilierul local Niță Viorica: 

 am dori să-l întrebăm pe dl. ing. agronom ce putem face împotriva invaziei de omizi.  
Consilierul local Badea Constantin: 

 în zona Valea Seacă s-a făcut o groapă mare pe drum datorită tractoarelor iar cetățenii nu 
mai pot să ajungă la terenuri, am rugămintea către conducerea primăriei să ducă acolo niște refuz 
de ciur. 

Consilierul local Soare Radian: 

 aș dori și eu să întreb conducerea primăriei dacă se poate pune un tub la Gigel al lui Tiță.  
 de asemenea, ar fi necesară o acțiune de defrișare a vegetației ce a crescut excesiv de-a 

lungul drumului în zona Dealul Șuții.  
 

 

 

 

 
 

 



Completări: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ordinea de zi pentru luna septembrie 2011: 
 

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

 

 
 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


