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JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 24.08.2012 

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.  158  din  data  de  20.08.2012,  emisă  deș ț ț

primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă ca absent este consilierul local Ilie Ionu .ț ț
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
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul  local  Dragomir  Ruxanda  Mădălina,  pre edintele  de  edin ă  pe  lunaș ș ț
august, cite te ordinea de zi:  ș

1. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2012;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  execu ie  al  bugetuluiț
comunei la 30.06.2012;

3. Proiect  de  hotărâre  privind   constituirea  unei  comisii  pentru  inventarierea,
evaluarea i valorificarea bunurilor rezultate din reabilitarea colii u a Seacă;ș Ș Ș ț

4. Diverse. 

Consilierul local Burtescu Aurică:
- propun introducerea pe ordinea de zi a edin ei a unui Proiect de hotărâre privindș ț
anularea HCL Raciu nr. 17/27.04.2012 privind respingerea cererilor privind scutirea de
la plata taxei de habitat.
Ordinea de zi a edin ei, cu completarea propusă, 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  rectificarea bugetului local
al comunei Raciu pentru anul 2012.
Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 
-  a  dori  să o întreb pe d-na contabilă pe ce s-au cheltuit  banii  aloca i  de cătreș ț
consiliul local la coala u a Seacă.Ș Ș ț
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu: 
-  în cadrul reabilitării colii u a Seacă, Primăriei Raciu îi revine o parte de cofinan areȘ Ș ț ț
constând pentru lucrările de achizi ie a două centrale termice, construc ia de fose iț ț ș
alei pietonale. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execu ie al bugetului comunei la 30.06.2012.ț
Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 



Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  vrea să întreb cine plăte te curentul electric consumat pe perioada derulăriiș ș

lucrărilor de la coala u a Seacă?Ș Ș ț
Primarul Grădinaru Vasile:
- costurile legate de curentul electric sunt suportate de firma constructoare, Concas
Buzău, iar o parte din bani au fost deja vira i către coală.ț ș
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  constituirea unei comisii
pentru  inventarierea,  evaluarea  i  valorificarea  bunurilor  rezultate  din  reabilitareaș

colii u a Seacă.Ș Ș ț
Secretarul comunei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 propun  completarea  componen ei  comisiei  i  cu  d-na  profesoară  Olgu aț ș ț
Avram, fosta directoare a colii u a.Ș Ș ț

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Pentru al  patrulea punct al  ordinii  de zi,  consilierul  local  Burtescu Aurică,  ini iatorulț
proiectului de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  anularea HCL
Raciu nr. 17/27.04.2012 privind respingerea cererilor privind scutirea de la plata taxei
de habitat.
Ini iatorul  proiectului  dă  citire  i  referatului  întocmit  în  sus inerea  proiectului  deț ș ț
hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 tiu o grămadă de oameni care nu plătesc taxa de habitat în Raciu iar al ii suntș ț
obliga i să o plătească de două ori, nu este normal a a ceva.ț ș

Primarul Grădinaru Vasile:
 este foarte u or să scutim pe cineva de la plata taxei de salubrizare, însă v-amș
arătat încă de data trecută adresa prin care asocia ia de dezvoltare intercomunitarăț
ne comunica faptul  că toate aceste scutiri  vor  trebui să fie suportate din bugetul
localită ii. ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este respins cu 9 voturi împotrivă, 2 voturi pentru
i 1 ab inere.ș ț

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:

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

întreprinse de conducerea primăriei în luna anterioară;
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 trebuie să vedem cum facem cu subtraversarea din punctul Streajă, să nu vină
apa înapoi când vor începe ploile.

Consilierul local erban Ion:Ș
 a  dori să întreb i eu pe dl. primar dacă există posibilitatea prelungirii re elei deș ș ț

apă pe str. Troi ei la Bucaliu.ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 pentru  că s-au intensificat  în  ultimele luni  furturile  din  gospodăriile  cetă enilorț
cred că ar  fi  bine  să-l  invităm în  edin ele  următoare pe dl.  comisar  de  laș ț
Dragomire ti pentru a ne explica ce este cu planul de pază;ș



 pe de altă parte consider că este o mare gre eală că Dispensarul de la u aș Ș ț
Seacă a fost scos de către dl. primar de pe lista de investi ii a comunei. Era bineț
să fie prins măcar cu un studiu de fezabilitate, ceva.

 Având în  vedere  ritmul  în  care  se  munce te  la  coala  u a  Seacă,  eu  măș Ș Ș ț
îndoiesc că pe data de 10 septembrie o să înceapă cum trebuie cursurile.

Completări:

Ordinea de zi edin a consiliului local pentru luna septembrie 2012:ș ț

1. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2012;
2. Proiect de hotărâre  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei
Raciu în Consiliului de administra ie al Unită ii colare cu Personalitate Juridică Raciuț ț Ș

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


