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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI 06.02.2012  
 
În conformitate cu dispoziț iile art. 39, alin. 1, si ale art. 68, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraț ia publică locală, republicată,  Consiliul Local a fost convocat în ș edinț a 
ordinară în baza dispoziț iei cu nr. 45 din data de 01.02.2012, emisă de primarul comunei 
Raciu. 
Din consultarea condicii de prezenț ă rezultă ca nu sunt absenț i. 
Se întruneș te astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de 
hotărâre din ordinea de zi.   
Se dă citire procesului verbal al ș edinț ei anterioare. Se propun următoarele completări: 
Consilierul local Drăgan Gheorghe: 

 aș  vrea să se consemneze ca am afirmat că ș i dl. viceprimar să poată răspunde de 
punerea în aplicare a hotărârii privind Planul acț iuni ș i lucrări de interes local. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 
- eu am afirmat că cei care fac paza în comună să aibă un contract ș i să răspundă pentru 
paza bunurilor; 
Procesul verbal, conț inând modificările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
Consilierul local Voicu Nicolae, preș edintele de ș edinț ă pe luna februarie, citeș te ordinea 
de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012; 
2.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru Parohiile ortodoxe 
”Sf. Apostoli Petru ș i Pavel” din Raciu ș i ”Sf. Nicolae” din Șuț a Seacă; 
3.Proiect de hotărâre privind majorarea cotizaţiei datorată la Asociaț iei de Dezvoltare 
Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în 
judeţul Dâmboviţa››;  
4.Diverse. 
Ordinea de zi a ș edinț ei este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise în ordinea de zi a ș edinț ei. 
  
Pentru primul punct al acesteia, primarul Grădinaru Vasile, ini ț iatorul proiectului de hotărâre, 
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012.   
Contabilul dă citire Raportului întocmit pentru susț inerea proiectului de hotărâre.  
Consilierul local Drăgan Gheorghe: 
- să se modifice la Programului bugetului, în susul paginii, sumele în mii lei.  
Consilierul local Burtescu Aurică: 
- Dispensarul de la Șuț a Seacă văd că a dispărut de tot din Lista de investiț ii. Din 2005 am tot 
avut promisiuni către locuitorii din Șuț a că-l facem. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 12 voturi pentru ș i o abț inere (consilierul 
local Burtescu Aurică). 
 
Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini ț iatorul proiectului de 
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul 
local pentru Parohiile ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru ș i Pavel” din Raciu ș i ”Sf. Nicolae” din Șuț a 
Seacă. 
Consilierul local Soare Radian: 
- casa parohială din Șuț a, după construcț ie, în proprietatea cui rămâne? 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 mi se pare că s-au alocat foarte puț ini bani pentru Parohia Șuț a, comparativ cu cât 
s-a dat Parohiei Raciu. 

Consilierul local Niț ă Viorica: 
 să ș tiț i că dl. primar a mai ajutat Parohia Șuț a ș i în alte rânduri. De asemenea, la 

casa parohială am fost ș i eu, alături de alț i cetăț eni, să muncim.  
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 12 voturi pentru ș i un vot împotrivă 
(consilierul local Burtescu Aurică). 



 
 
Pentru al treilea punct al acesteia, primarul Grădinaru Vasile, iniț iatorul proiectului de 
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privindmajorarea cotizaţiei datorată la 
Asociaț iei de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, 
prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa››.   
Secretarul dă citire Raportului întocmit pentru susț inerea proiectului de hotărâre de către 
compartimentul taxe ș i impozite. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul diverse s-au înscris la cuvânt: 
 
Dir. Școlii Raciu – prof. Isari Ionuț : 
- prezintă Consiliului Local o informare privind noile modificări legislative ș i de organizare a 
bugetului instituț iilor ș colare de pe raza comunei.  
 
 
Completări: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinea de zi pentru luna martie 2012: 
 

 Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniului privat al comunei Raciu a 
imobilului ”Dispensar uman sat Siliș tea, comuna Raciu”; 

 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaț ie publică a unui spaț iu cu 
destinaț ia de cabinet medical uman, situat în Dispensarul uman din satul Siliș tea, 
comuna Raciu; 

 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaț ie publică a unui spaț iu cu 
destinaț ia de cabinet medical veterinar, situat în Dispensarul uman din satul Siliș tea, 
comuna Raciu; 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuț ie al bugetului comunei la 
31.12.2011; 

 Proiect de hotărâre privind regularizarea unor sume reprezentând cheltuieli înregistrate 
în avans; 

 Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a cererilor adresate de 
cetăț eni privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2012; 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Reț elei ș colare de pe raza comunei Raciu 
pentru anul de învăț ământ 2012 – 2013; 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Programului ,,Biblionet” 
implementat la Biblioteca Raciu; 

 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Comunale 
Raciu pe anul 2011, Programului de activitate al Bibliotecii Comunale Raciu pe anul 
2012 ș i a Calendarului acț iunilor culturale pe anul 2012; 

 Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de longevitate ș i a unui premiu anual 
în valoare de 100 lei persoanelor, cu domiciliul în comuna Raciu,care vor împlini în 
cursul anului 2012 vârsta de 80 de ani; 

 Diverse. 
 
 

Preș edinte ș edinț ă,        Secretar, 


