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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 13.12.2012 

În conformitate cu dispozi iile art. 39, alin. 1, si ale art. 68, alin 1 din Legea nr. 215/2001ț
privind administra ia publică locală, republicată,  Consiliul  Local a fost  convocat înț
edin a  ordinară  în  baza  dispozi iei  cu  nr.   220ș ț ț

din data de 07.12.2012, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă nimeni nu este absent.ț
La edin ă participă, în calitate de invita i, dl. Micu Marian – eful Postului de poli ieș ț ț ș ț
Raciu i dl. Isari Ionu  – directorul colii Raciu.ș ț Ș
Se întrune te astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelorș
de hotărâre din ordinea de zi.  
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al edin ei anterioare.ș ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 doresc să precizez că am folosit expresia ”dl. primar” i nu ”primarul”.ș
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Preda Cristian, pre edintele de edin ă pe luna decembrie, cite teș ș ț ș
ordinea de zi:  
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor i impozitelor locale pentru anul 2013;ș
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2012;
3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de ac iuni i lucrări de interes localț ș
pentru anul 2013;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de colarizare pentru anul colar 2013ș ș
– 2014;
5.Diverse. 

Primarul Grădinaru Vasile:
 A  dori i eu să propun introducerea pe ordinea de zi a două noi proiecte deș ș

hotărâre,  unul  privind  privind  stabilirea  cotizaţiei  datorată  la  Asocia iei  deț
Dezvoltare  Intercomunitară  ‹‹Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,
prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› pentru 2013, i celălalt privindș
aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare
pentru anul 2013.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
-   a  dori,  pentru că sunt  prezen i  la  edin ă atât  dl.  Isari  Ionu  cât  i  d-na Predaș ț ș ț ț ș
Mihaela,  să  introducem  mai  în  fa ă  pe  ordinea  de  zi  discutarea  actelor  care  auț
legătură cu domeniilor lor de activitate. 
Ordinea de zi a edin ei, cu modificările propuse, este aprobată  cu unanimitate deș ț
voturi.
Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise în ordinea de zi a edin ei.ș ț
 
Pentru  primul  punct  al  acesteia,  primarul  Grădinaru  Vasile,  ini iatorul  proiectului  deț
hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind   aprobarea  Planului  de
colarizare pentru anul colar 2013 – 2014.ș ș

Directorul  colii  Raciu  dă citire  Raportului  întocmit  pentru  sus inerea proiectului  deȘ ț
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 pe site-ul primăriei la clasa a 7-a apar doar 2 copii;
Secretarul comunei:



 a fost o eroare de redactare, în fapt este vorba de 21 de copii.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.
Asistentul social al Primăriei Raciu, consilierul Preda Mihaela, prezintă Consiliului Local
Raportul semestrial privind activitatea de asisten ă socială, promovarea i protec iaț ș ț
persoanelor cu handicap pe semestrul II  2012. Acesta este aprobat cu unanimitate de
voturi.

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectului deț
hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind   aprobarea  taxelor  iș
impozitelor locale pentru anul 2013.
Stîlparu Georgeta – consilier  în Compartimentul  taxe i  impozite dă citire Raportuluiș
întocmit pentru sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectului deț
hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului local
al comunei Raciu pentru anul 2012.
Ghiga Alina - contabilul Primăriei  Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inereaț
proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru  al  patrulea  punct  al  ordinii  de  zi,  viceprimarul  Voicu  Nicolae,  ini iatorulț
proiectului de hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea
Planului de ac iuni i lucrări de interes local pentru anul 2013.ț ș
Tot el dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al cincilea  punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea cuantumului
taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2013. 
Stîlparu  Georgeta  –  consilier  în  Compartimentul  taxe  i  impozite  citire  Raportuluiș
întocmit pentru sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru i 1 ab inereș ț
(consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru al aselea  punct al ordinii de zi, ș primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de  hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  stabilierea  cotizaţiei
datorată  la  Asocia iei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ‹‹Reabilitarea  colectării,ț
transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› pentru 2013. 
Stîlparu  Georgeta  –  consilier  în  Compartimentul  taxe  i  impozite  citire  Raportuluiș
întocmit pentru sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:

Primarul Grădinaru Vasile:
 prezintă în fa a Consiliului Local Raciu o informare cu privire la ac iunile întreprinseț ț

de conducerea primăriei în luna anterioară;
Dl. Micu Marian – eful Postului de poli ie Raciu:ș ț
 a  dori să vă informez că dl. comisar Sandu a fost avansat i în locul lui a venitș ș
dl.  Bârlan.  Pentru  cei  care  doresc  sa  ia  legătura  cu  el  vă  spun  că  acum este  în
concediu.



Consilierul local Burtescu Aurică:
 data trecută am prezentat o listă cu persoanele din comuna Raciu păgubite de
ho i. Despre această situa ie am scris i d-lui ministru de interne. Oamenii sunt foarteț ț ș
nemul umi i că ho ii nu sunt prin i.ț ț ț ș
 Cred că ar trebui îmbunătă it Planul de pază al comunei dar i iluminatul publicț ș
stradal, pentru că marea majoritate a furturilor se petrec când iluminatul este întrerupt.
Primarul Grădinaru Vasile:
 din  cauza  intemperiilor  am  avut  un  scurt  la  re eaua  de  iluminat.  Am  sesizatț
imediat firma care se ocupă de mentenan ă i problema s-a remediat.ț ș
 Problema este însă,  mai  ales la u a, că sunt  sparte sistematic becurile de laȘ ț
re eaua de iluminat, singura solu ie, după mine, pentru a stopa acest fenomen dar iț ț ș
furturile  din  gospodăriile  cetă enilor  este  să  instalăm  un  sistem  de  supraveghereț
stradală video, să vedem si noi cine umblă cu noaptea în cap pe străzi.
 Pe de altă parte, chiar eu personal am prins ni te ho i de fier vechi cu destuleș ț
peripe ii.ț
Consilierul local Badea Angel:
 i  mie  mi  s-au  furat  două  vaci  i  aveam  asigurată  paza  lor,  ho ii  sunt  dejaș ș ț
profesioni ti.ș
Primarul Grădinaru Vasile:
 a  dori  să profit  de prezen a d-lui director al colii  Raciu i  să-l  rog să expliceș ț Ș ș
Consiliului  Local  cum  se  plăte te  curentul  electric  consumat  de  firma  Concas  laș

coala u a Seacă.Ș Ș ț
Dl. Isarie Ionu  – director al colii Raciu:ț Ș
 noi am refacturat costul curentului electric firmei Concas i ei au onorat fiecareș
factură.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 eu tot nu am în eles din ce bani se plăte te curentul electric la coala u a. Înț ș Ș Ș ț
primul rând coala nu poate vinde curent electric pentru că este ilegal;ș
 firma Concas trebuia să să se bran eze separat;ș
 era bine dacă de instala ia de 380 de vol i se lega Concasul.ț ț
Consilierul local Dragomir Ruxanda-Mădălina:
 a  dori să vedem dacă se poate acorda un ajutor de urgen ă unei familiei Simaș ț
Stan din Coborâ , care au o situa ie socială foarte grea.    ș ț

Completări:
Consilierul local Burtescu Aurică:

 am observat că există modificări în hotărârea publicată pe site-ul primăriei fa ăț
de proiectul de hotărâre discutat de noi în edin ă.ș ț

Consilierul Local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- familia din Coborâs despre care vorbeam eu se nume te Dima Stan si nu Sima Stan.ș



Ordinea de zi edin a consiliului local pentru luna ianuarie 2013:ș ț

 Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor i impozitelor localeș
pentru anul 2013;

 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  executie  al
bugetului comunei la 31.12.2012;

 Proiect  de  hotărâre  privind  acoperirea  definitiva  din  excedentul
bugetului  local  al  unită ii  administrativ  –  teritoriale  a  deficituluiț
sec iunii de dezvoltare;ț

 Proiect de hotărâre privind stingerea unei crean e fiscale;ț  
 Diverse. 

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


