
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.10.2012 

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.  195  din  data  de  25.10.2012,  emisă  deș ț ț

primarul comunei Raciu.
Din  consultarea  condicii  de  prezen ă  rezultă  este  absent  consilierul  local  Băla aț ș
Cristian.
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 edin a anterioară că dl. primar a spus că o să seș ț
pună un alt tub, mai bun la coala u a iar nu ca o sa facă o platforma deȘ Ș ț
beton. Tubul a fost luat de dl. primar de aici prin abuz. Acum când plouă se
inundă toată zona.

 de asemenea, nu s-a consemnat faptul că dl. primar a afirmat că el a adus to iț
banii în comună i că dacă vreau o să am un meci cu el. ș

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

Consilierul local Ilie Marius Ionu , pre edintele de edin ă pe luna octombrie, cite teț ș ș ț ș
ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării i garantării unei finan ări rambursabile interneș ț
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  de  epurare,ț ț
construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu,
jude ul Dâmbovi a”;ț ț
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 30.09.2012; 
3. 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
4. Diverse. 

Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  propune  să  introducem  pe  ordinea  de  zi  un  Proiect  de  hotărâre  privindș
inventarul realizat la coala Raciu.Ș
Primarul Grădinaru Vasile:
 acest proiect de hotărâre o să se regăsească pe ordinea de zi a unei edin eș ț
viitoare, având în vedere că la coala u a inventarul încă nu s-a finalizat.Ș Ș ț
 A  dori i eu să propun introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâreș ș
privind modificarea ”Inventarului bunurilor care apar in domeniului public al comuneiț
Raciu”.
Ordinea de zi a edin ei, cu modificarea propusă de primarul localită ii, este aprobatăș ț ț
cu unanimitate de 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 contractării  iș
garantării  unei  finan ări  rambursabile  interne  în  valoare  de  1.200.000  lei  pentruț
acoperirea cheltuielilor cu TVA-ul pentru proiectul integrat  „ Îmbunătă irea re elei deț ț
drumuri de interes local, retea  de canalizare si  statie de epurare, construire centru



after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, jude ulț
Dâmbovi a”ț  
Contabilul Primăriei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 ar fi  trebuit  ca pe site-ul  primăriei  să fie publicat i  raportul  compartimentuluiș
contabilitate ca să în elegem ce votăm;ț

 a  vrea să tiu i eu ce priorită i are Primăria Raciu pentru satul u a Seacă iș ș ș ț Ș ț ș
îndeosebi în legătură cu dispensarul de aici?

Primarul Grădinaru Vasile:
 după  cum  ti i  după  îndelungate  eforturi  am  reu it  să  prindem  din  fonduriș ț ș

europene cea mai mare investi ie care s-a făcut vreodata în comuna Raciu.ț
Împrumutul  pe care  trebuie  sa-l  aproba i  dvs.  astăzi  ne  este  necesar  pentruț
plata ultimei tran e de TVA. În fapt, ace ti bani ne vor fi vira i înapoi de la APDPRș ș ț
costurile  noastre  reprezentând doar  dobânda i  comisioanele  percepute  deș
bancă.

 Cât despre problemele legate de u a Seacă eu cred că cel mai bine este săȘ ț
vorbim după ce vedem pe ce bani ne putem baza de la Consiliul Jude ean iț ș
de la Finan e cu ocazia elaborării proiectului de buget pentru anul 2013.ț

Consilierul local Burtescu Aurică:
 canalizarea în satul u a Seacă era programată pe ani. Când va începe i aici?Ș ț ș

Primarul Grădinaru Vasile:
- dacă după atâtea discu ii referitoare la proiectul integrat, în care ti i sigur că acestaț ș ț
presupune introducerea canalizării  în  prima faza doar  în  satele Sili tea i  par ial  înș ș ț
Raciu, dvs. veni i i spune i că era inclus i satul u a Seacă cred că orice discu ii suntț ș ț ș Ș ț ț
de prisos.  V-am mai  spus  de  nenumărate  ori  că  o  să  încercăm să  accesăm alte
programe, cu fonduri guvernamentale sau din alte surse, astfel încât tot acest proiect
să se finalizeze.       
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru i o ab inereș ț
(consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectului deț
hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de
executie al bugetului comunei la 30.09.2012. 
Contabilul Primăriei  Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 a  ș dori să o întreb pe d-na contabilă ce au însemnat cheltuielile la transporturi iș
la sănătate.

 de asemenea,  a  dori  să dacă ave i  voie să vinde i  energie electrică firmeiș ț ț
Concas din Buzău la coala u a Seacă.Ș Ș ț

Consilierul Ghiga Alina – contabilul Primăriei Raciu:
- din câte tiu eu firma Concas achită curentul electric consumat pe antier directș ș

colii u a, pentru mai multe amănunte vă rog să lua i legătura cu dl. director al coliiȘ Ș ț ț Ș
Raciu.
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 înfiin areaț “Registrului local al
spa iilor  verzi  din  comuna Raciu,  jude  Dâmbovi a”  i  aprobarea unui  Program cuț ț ț ș
etapele de realizare a obliga iilor ț privind asigurarea suprafe elor de spa iu verde.ț ț
Secretarul comunei  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 patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre  privind modificarea ”Inventarului
bunurilor care apar in domeniului public al comunei Raciu”.ț
Secretarul comunei  Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
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;
Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
 a  propune  ca  în  următoarele  edin e  ale  consiliului  local  să  fie  chemat  iș ș ț ș
comisarul de poli ie de la Dragomire ti pentru a discuta cu acesta despre furturile careț ș
s-au intensificat în ultima perioadă.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 sus in i eu propunerea dl. Vlăsceanu, am făcut-o i eu acum de altfel;ț ș ș
 de asemenea, am cerut să se îmbunătă ească Planul de pază i chiar ma cerutț ș
lucrătorilor  de la poli ie să vină să discute cu cetă enii  i  să le le explice cu să seț ț ș
păzească de ho i;ț
 în decembrie când au dat unii cu petarde pe casa unui cetă ean i acesta aț ș
sunat la 112 tot el a luat amendă;
 dacă nu se iau măsuri pentru îmbunătă irea Planului de pază o să ajungem rău;ț
 de  asemenea  poli ia  ar  trebui  să  intervină  pentru  că  mai  ales  la  sfâr it  deț ș
săptămână se fac în comună adevărate orgii cu un zgomot infernal;
 cu privire la Inventarul de la coala u a am constatat că multe dintre lucrurileȘ Ș ț
vechi au fost folosite la noul acoperi . E o harababură de nedescris în curtea colii. Nuș ș
a mai  rămas  nimic  din  instala ia  de  gaz  de la  laborator  i  nici  din  cea electrică.ț ș
Materiale pedagogice ale colii  sunt  depozitate în  magazia de cărbuni.  Am văzutș
căr i acolo, materiale de la laborator etc.ț
Consilierul local Bucur Simona:
 eu personal am cărat de una singură sacii cu căr i acolo, îl rog pe dl. Burtescu săț
îmi spună unde vroia să le depozitez.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 sunt sigur că se găseau i alte loca ii;ș ț
 pe de altă parte ieri, după ce a plouat, am constatat că jumătate din clădire era

udă. A  vrea ca cei de la Primărie să se ducă să verifice modul în care a fostș
făcut acoperi ul.ș

 de asemenea, a  vrea ca dl. primar să aducă înapoi tubul de la coala u a căș Ș Ș ț
nu e al lui ca să nu continuăm conflictul.

Primarul Grădinaru Vasile:
 acel tub nu a fost scos de către noi ci de cei care au lucrat la DN iar eu l-am

mutat la cererea cetă enilor, tot pe domeniul public, la Biserica Raciu.ț
Consilierul local Marinescu Sorin:   

 ce facem cu plata transportului profesorilor i cu diferen ele salariale?ș ț
Primarul Grădinaru Vasile:

 avem o rezerva de bani cu care vrem sa vedem ce se întâmplă cu cheltuielile
legate  de  reabilitarea  colii  u a  Seacă,  sperăm  să  ne  vină  ceva  bani  peȘ Ș ț
învă ământ i la rectificarea bugetară de luna viitoare.ț ș



Completări:

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

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2012;
 Diverse. 

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


