
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 24.09.2012 

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.  175  din  data  de  18.09.2012,  emisă  deș ț ț

primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă nu sunt absen i.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
Consilierul local Burtescu Aurică:

 doresc să se consemneze în procesul-verbal  că am propus ca în comisia de
inventariere a bunurilor  de la coala u a să fie stabilit  i  un gestionar i  deȘ Ș ț ș ș
asemenea să fie stabilită durata de realizare a inventarului;

 de asemenea am mai precizat că nu sunt consemnate în procesele verbale
toate problemele discutate în edin e. ș ț

Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul  local  Drăgan  Gheorghe,  pre edintele  de  edin ă  pe  luna  septembrie,ș ș ț
cite te ordinea de zi:  ș

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

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
Comunei Raciu în Consiliului de administra ie al Unită ii colare cu Personalitateț ț Ș
Juridică Raciu;

3. Diverse. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
 ordinea de zi este foarte sub ire.ț
Ordinea de zi a edin ei este aprobată cu 12 voturi pentru i o ab inere (consilierulș ț ș ț
Burtescu Aurică).
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. 
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 proiectului deț
hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind   desemnarea  unui
reprezentant  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Raciu în  Consiliului  de administra ie  alț
Unită ii colare cu Personalitate Juridică Raciu.ț Ș
Secretarul comunei  Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local erban Ion:Ș

 a  vrea  să  propun ca  ș reprezentant  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Raciu  în
Consiliului de administra ie al Unită ii colare cu Personalitate Juridică Raciu peț ț Ș
d-na consilier Dragomir Ruxanda Mădălina.

Nu se mai fac alte propuneri. 



Se trece la vot. Proiectul de hotărâre, con inând propunerea făcută, este aprobat înț
unanimitate.

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. Puiu Mănescu – locuitor al satului u a Seacă:Ș ț

 a  vrea să se pună tubul ăla mare la intrare în u a.ș Ș ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 tubul ăla de la u a eu l-am dus acolo, la fel i grilajele de la coala u a careȘ ț ș Ș Ș ț
au dispărut;

Consilierul local Bucur Simona:
 grilajele de care vorbe te dl. Burtescu sunt i acum la coala u a;ș ș Ș Ș ț

Consilierul Burtescu Aurică:
 vă rog să nu mai interveni i dacă nu ti i despre ce vorbi i;ț ș ț ț
- nu e normal ca tubul pus de mine să fie luat de acolo. Vreau să se consemneze că
tubul a fost scos prin abuz de către primar i dus de acolo.ș
Primarul Grădinaru Vasile:
 respectivul tub a fost mutat tot pe domeniul public, respectiv la Biserica Raciu;
 reabilitarea drumului na ional se face după un proiect iar cei care lucrează aiciț
au  scos respectivul tub i exista riscul ca el să fie furat, a a cum s-a mai întâmplat cuș ș
cel de la intrarea pe drumul jude ean, pe care l-am recuperat însă;ț
 la  coala u a Seacă se va construi  o platformă betonată pentru accesul  înȘ Ș ț
institu ie.ț
Consilierul local Băla a Cristian:ș
 pe drumul jude ean când o să se intervină?ț
Primarul Grădinaru Vasile:
 am  ridicat  această  problemă  pre edintelui  consiliului  jude ean,  acesta  ne-aș ț
asigurat că se lucrează acum la partea de proiectare, solu ia avută în vedere fiindț
aceea a unui tratament bituminos peste stratul de beton.
Consilierul local Badea Angel:
 ar trebui marcat drumul asfaltat în Sili tea i puse indicatoare rutiere pentru căș ș
sunt mu i indivizi care circulă cu viteză mare iar zona este plină de copii.ț
Consilierul local erban Ion:Ș
 a  propune ca după fiecare proiect de hotărâre votat să spună fiecare consilierș
local  spună fiecare care au fost  motivele pentru  care au votat  sau nu respectivul
proiect de hotărâre. 

Completări:



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

 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contractării  i  garantării  unei  finan ări  rambursabileș ț
interne  în  valoare  de 1.200.000  lei  pentru  acoperirea  cheltuielilor  cu  TVA-ul  pentru  proiectul
integrat  „ Îmbunătă irea re elei  de drumuri  de interes local,  retea  de canalizare si  statie deț ț
epurare,  construire  centru  after  school  in  satul  Raciu  si  dotare  camin cultural  in  satul  Raciu,
comuna Raciu, jude ul Dâmbovi a”;ț ț

 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 30.09.2012;
 Proiect de hotărâre privind înfiin areaț “Registrului local al spa iilor verzi din comuna Raciu, județ ț

Dâmbovi a” i aprobarea unui Program cu etapele de realizare a obliga iilor ț ș ț privind asigurarea
suprafe elor de spa iu verde;ț ț

 Diverse. 

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


