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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. 7 din data de 25.01.2011, 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.  

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- dorește să se completeze faptul că la grădiniță sunt grupe și nu clase. 

Procesul verbal, conținând completarea propusă, este aprobat cu unanimitate de voturi.. 

La ședință participă și dl. Amuza Daniel, dir. al SC OIL DAN SRL Târgoviște, cel care a adresat 

o solicitare către Consiliul Local, înregistrată sub numărul 6704/21.12.2010, amânată pentru 

discuție la precedentă ședință a Consiliului Local. 

 

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae, președintele de ședinţă pe luna ianuarie, citește ordinea de zi:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

comunei Raciu pentru anul 2011; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului taxelor și 

impozitelor locale pentru anul 2011; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și 

lucrări de interes local; 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Convenţiei de 

colaborare între Consiliul Local Raciu şi Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa. 

5. Diverse. 

Ordinea de zi a ședinței este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

- face precizări în legătură cu modul de încasare a taxei de habitat de către SC ELECTRICA. 

 

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 adoptarea bugetului local al comunei Raciu 

pentru anul 2011. Contabilul primăriei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de 

hotărâre.  

Consilierul Burtescu Aurică: 

 ar trebui prevăzuți bani în plus pentru profesori că sigur o să câștige în instanță cei 33% 

din salariu neacordați; 

 aș dori să întreb conducerea primăriei cum s-au repartizat banii pentru biserici și asta 

pentru că, după cum știți, la Șuța Seacă este în construcție casa parohială.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

 

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind modificarea nivelului taxelor și 

impozitelor locale pentru anul 2011. Consilierul de la compartimentul impozite și taxe dă citire 

referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

 

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, viceprimarul Voicu Nicolae, inițiatorul proiectului de 

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și 



lucrări de interes local. Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea 

proiectului de hotărâre.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

 

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de 

hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Convenţiei de colaborare 

între Consiliul Local Raciu şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala 

Dâmboviţa.  

Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.  

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

 

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 

 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 prezintă Consiliului Local acțiunile administrației locale în ultima lună. 

 

Se ia în discuție cererea depusă de Dl. Amuza Daniel – dir. SC Oil Dan SRL. 

Dl. Amuza Daniel – dir. SC Oil Dan SRL: 

 dă citire cererii nr. 6704/21.12.2010 prin care solicită Consiliului Local permisiunea de a 

scoate fostele conducte de transport al țițeiului aflate în subsolul unor terenuri din domeniul 

public al comunei. 

Consilierul local Soare Radian: 

 aș dori ca dl. Amuza să ne explice ce înseamnă în opinia sa că aceste conducte îi aparțin de 

drept, așa cum scrie în cerere. 

Dl. Amuza Daniel – dir. SC Oil Dan SRL: 

 o să găsiți asta în Codul Civil care spune că bunurile abandonate sunt ale primului găsitor.  

Consilierul local Drăgan Gheorghe: 

 în cerere ne oferiți niște bani în funcție de diametrul țevii scoase, de unde știm noi că nu 

scoateți o țeavă de diametru superior și nouă ne declarați altceva? 

Dl. Amuza Daniel – dir. SC Oil Dan SRL: 

 se pot face măsurători. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 După cum știți noi de mai bine de doi ani ne judecăm cu dl. Amuza pentru terenul pe care i 

l-am concesionat în anul 2009, aș vrea de aceea să-l întreb dacă atunci când a venit să 

concesioneze acest teren a avut intenția să facă investiția la care se obliga sau doar să scoată și să 

vândă conductele din  subsol? 

Dl. Amuza Daniel – dir. SC Oil Dan SRL: 

- da, am știut că sunt conducte acolo însă intenția mea a fost să le scot, să le vând și cu banii 

obținuți să continui investiția. 

 
Consilierii locali hotărăsc cu unanimitate de voturi respingerea cererii d-lui Amuza Daniel. 

 
Consilierul local Soare Radian: 

 ce se întâmplă cu drumul de servitute de la terenul cu care am făcut schimb, din câte știu 

eu primăria se obliga să-l fi făcut înainte de a perfecta schimbul? 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 referitor la această problemă vreau să transmit d-lui consilier că, după cum știe deja, noul 

proprietar a fost la notariat și a dat declarație notarială că o să-i lase drum de servitute. Că nu 

este pe unde vrea dl. Radian este o altă problemă. Pe de altă parte, încă de mic, pentru că știu 

locul, acolo era un teren viran, lumea spunea că e blestemat așa că nu era al nimănui. Că dl. 

Radian l-a obținut după revoluție e o cu totul alt lucru, după părerea mea trebuia să-l fi luat pe tot 

și atunci nu mai avea nici o problemă.   

 

 

 

 

COMPLETĂRI: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi pentru luna februarie 2011: 

- Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale 

administrativa; 

- Diverse. 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


