
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.07.2012 

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.  147  din  data  de  25.07.2012,  emisă  deș ț ț

primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă ca nu sunt absen i.ț ț
Se întrune te astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelorș
de hotărâre din ordinea de zi.  

Consilierul local Burtescu Aurică, pre edintele de edin ă pe luna iulie, cite te ordineaș ș ț ș
de zi:   
1.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licita ie publică a unui spa iu din incintaț ț
Dispensarului uman Sili tea cu destina ia cabinet stomatologic;ș ț
2.Proiect  de hotărâre privind desemnarea primarului  comunei  Raciu,  dl.  Grădinaru
Vasile,  ca  reprezentant  al  localită ii  în  A.D.I.  ”Reabilitarea  colectării,  transportului,ț
depozitării, prelucrării de eurilor solide în jude ul Dâmbovi a”;ș ț ț
3.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  cadru  de  organizare  iș
func ionare  a  compartimentului  de  asisten ă  socială  din  cadrul  aparatului  deț ț
specialitate al primarului comunei Raciu;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic local în domeniul asisten eiț
sociale 2012 – 2017;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului etic al personalului care oferă servicii
sociale;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de
asisten ă socială;ț
7.Diverse. 

La  edin a  Consiliului  Local  Raciu  participă,  în  calitate  de  invitat,  directorul  coliiș ț Ș
Raciu, prof. Isari Ionu .ț

Consilierul Burtescu Aurică:
edin a anterioară am propus i eu introducerea pe ordinea de zi a unui Proiect deș ț ș

hotărâre  vizând  anularea  hotărârii  de  consiliu  prin  care  am  respins  data  trecută
cererile celor doi cetă eni de scutire de la plata taxei de salubrizare. Consider căț
perceperea acestei taxe unor cetă eni care nu domiciliază pe raza comunei esteț
ilegală alte localită i scutindu-i de plata ei. A  dori să o introducem pe ordinea de zi.ț ș

Consilierii locali hotărăsc discutarea acestei propuneri în edin a viitoare ale Consiliuluiș ț
Local Raciu. 

Ordinea de zi a edin ei este aprobată cu unanimitate de voturi.ș ț
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  închirierea  prin  licita ieț
publică a unui  spa iu din  incinta Dispensarului  uman Sili tea cu destina ia cabinetț ș ț
stomatologic.
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 doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind desemnarea primarului
comunei  Raciu,  dl.  Grădinaru  Vasile,  ca  reprezentant  al  localită ii  în  A.D.I.ț
”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării de eurilor solide în jude ulș ț
Dâmbovi a”ț . 
Zaharia  Alin,  secretarul  comunei  Raciu,  dă  citire  Raportului  întocmit  de
Compartimentul taxe i impozite pentru sus inerea proiectului de hotărâre. ș ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 ar fi fost mai nimerit ca ini iator al acestei hotărâri să fie altcineva, nu dl. primar.ț
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   aprobarea
Regulamentului cadru de organizare i func ionare a compartimentului de asisten ăș ț ț
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Raciu.
Consilierul  Preda  Mihaela,  asistent  social,  dă  citire  Raportului  întocmit  pentru
sus inerea proiectului de hotărâre.ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre,  prezintă consiliului  Proiectul  de hotărâre  privind   aprobarea Planului
strategic local în domeniul asisten ei sociale 2012 – 2017.ț
Consilierul  Preda  Mihaela,  asistent  social,  dă  citire  Raportului  întocmit  pentru
sus inerea proiectului de hotărâre.ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Pentru al cincilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Codului etic
al personalului care oferă servicii sociale.
Consilierul  Preda  Mihaela,  asistent  social,  dă  citire  Raportului  întocmit  pentru
sus inerea proiectului de hotărâre.ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Pentru al aselea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiș ț
de  hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Cartei
drepturilor beneficiarilor de servicii de asisten ă socială.ț  
Consilierul  Preda  Mihaela,  asistent  social,  dă  citire  Raportului  întocmit  pentru
sus inerea proiectului de hotărâre.ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:

Directorul colii Raciu, prof. Isari Ionu :Ș ț
 prezintă  în  fa a  Consiliului  Local  Raciu  o  informare  cu  privire  la  rezultateleț

ob inute de elevi la evaluare i admiterea la liceu.ț ș
Consilierul local Badea Angel:

 este foatre bine că s-a făcut o supraveghere strictă a elevilor să vedem i noiș
care este nivelul lor;

Consilierul local Burtescu Aurică:
 comparativ cu anii anteriori, rezultatele sunt dezastruoase;

Consilierul local Badea Angel:



 o mare vină pentru aceste rezultate consider eu că o au i profesorii, la Raciu deș
exemplu, la matematică profesorul este bine pregătit dar în ultima perioadă nu
prea i-a mai dat interesul.ș

Consilierul Burtescu Aurică:
 unde există un diriginte model la clasă, se văd i rezultatele;ș
 trebuie să nu mai dăm voie copiilor să se mute la alte coli din afara comunei;ș
 pe de altă parte, am observat că atunci când s-a reabilitat primul local al coliiȘ

u a  s-au  diminuat  i  mărimea  ferestrelor,  nu  tiu  de  ce  că  există  nisteȘ ț ș ș
normative în domeniu, i nici acoperi ul nu mi-a plăcut;ș ș

 l-am rugat pe dl. primar ca atunci când s-a făcut demolarea acoperi ului săș
facă o comisie de inventar că sunt bunuri de valoare acolo.

Viceprimarul Voicu Nicolae:
 toate echipamentele electrice de la fostul atelier al colii sunt în magazie.ș

Consilierul erban Ion:Ș
 apropo de stare de tensiune de la edin ele de consiliu local, consider că erauș ț

bune orele de etică pe care le făceam pe vremuri în coală, măcar i pentruș ș
faptul că ne făceau să fim mai în elegători unii cu al ii.ț ț

Primarul Grădinaru Vasile:
 tot ce s-a făcut la coala u a Seacă a fost făcut după normative, există unȘ Ș ț
proiect tehnic, avizat de ministerul învă ământului, după care constructorul lucreazăț
i un diriginte de antier care îl supraveghează. ș ș

Completări:

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

1. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2012;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului comunei laț
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

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


