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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 17.01.2013 

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. 8 din data de 11.01.2013, emisă de primarulș ț ț

comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă nimeni nu este absent.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:

 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

Zaharia Alin – secretarul comunei Raciu:
 nu există niciun fel de modificare, se poate confrunta proiectul de hotărâre cu

hotărârea aprobată i publicată pe site-ul primăriei.ș
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

 familia din Coborâ  despre care vorbeam eu s nume te Dima Stan i nu Simaș ș ș
Stan.

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

Consilierul  local  Savu  Niculae,  pre edintele  de  edin ă  pe  luna  ianuarie,  cite teș ș ț ș
ordinea de zi:  
1.  Proiect  de hotărâre  privind modificarea taxelor  i  impozitelor  locale pentru  anulș
2013;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la
31.12.2012;
3. Proiect de hotărâre  privind  acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al
unită ii administrativ – teritoriale a deficitului sec iunii de dezvoltare;ț ț
4. Proiect de hotărâre privind stingerea unei crean e fiscale;ț  
5. Diverse. 

Consilierul local Burtescu Aurică:
 trebuia în urmă cu 5 zile să ni se pună la dispozi ie toate materialele de edin ăț ș ț
să tim i noi ce votăm.ș ș
 Anexele 1 i 2 din Proiectul de hotărâre referitor la taxe i impozite sunt luateș ș
direct din lege fără a fi modificate;
 au fost  schimbate din nou zonele de impozitare, în zona A a rămas u a peȘ ț
când Sili tea a fost trecută în zona B;ș
 u a Seacă a rămas mult  în  urmă ca facilită i  fa ă de ili tea,  dar  plăte teȘ ț ț ț Ș ș ș
impozit mai mare;
 pe site-ul primăriei nu s-a publicat i contul de execu ie. ș ț
Consilierul taxe i impozite  Stîlparu Georgeta:ș
 poate că domnul  consilier  ar  fi  fost  mai  bine informat  asupra a ceea ce se
discută pe ordinea de zi dacă venea la edin ele de comisie, care se plătesc de i nuș ț ș
se fac. 
 cât prive te anexele 1 i  2 din proiectul de hotărâre ele sunt adaptate i  nuș ș ș
preluate a a cum sunt din lege. ș
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  modificarea taxelor  iș
impozitelor locale pentru anul 2013.
Consilierul  taxe  i  impozite  Stîlparu  Georgeta  dă  citire  Raportului  întocmit  pentruș
sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Consilierul local Burtescu Aurică:

 nu în eleg de ce s-a făcut din nou schimbarea zonelor de impozitare.ț
Primarul Grădinaru Vasile:

 în luna decembrie, când v-am propus spre votare proiectul de hotărâre referitor
la  taxele  i  impozitele  locale,  inten ia  noastră  clară  era  să  nu  majorămș ț
cuantumul acestora pentru anul 2013;

 având în vedere, totu i, investi iile făcute atât în u a Seacă cât i in Sili tea eraș ț Ș ț ș ș
normal  ca  cele  două  localită i  să  treacă,  în  totalitatea  lor,  la  zona  A  deț
impozitare;

 între  timp,  schimbându-se legisla ia,  am fost  constrân i  să venim cu aceastăț ș
majorare cu 16% a taxelor i impozitelor pentru toată lumea, în caz contrar ni seș
tăiau orice surse financiare de investi ii de la bugetul de stat;ț

 problema  aici  a  fost  că  unui  cetă ean  care  locuie te  în  zona  u a  Deal  îiț ș Ș ț
cre tea  nivelul taxelor i impozitelor, nu cu 16%, cât cre tea unui cetă ean careș ș ș ț
locuia în acela i sat dar pe strada Principală, ci cu 25%. La fel i cetă enilor dinș ș ț
satul Sili tea. De aceea v-am propus pentru edin a de astăzi ca să păstrămș ș ț
acelea i zone de impozitare pentru ca indicele de cre tere a nivelului taxelor iș ș ș
impozitelor pentru to i cetă enii comunei să fie de 16%. Începând însă cu anulț ț
viitor vom extinde zona A de impozitare i la zonele din satul u a care se află înș Ș ț
zona B acum, alături de tot satul Sili tea. ș

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru i 1 împotrivăș
(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 31.12.2012.
Contabilul Primăriei  Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș dori să se consemneze că niciun consilier local nu are contul de execu ie înț
fa ă;ț

 de exemplu eu nu tiu  care au fost  cele trei  străzi  pe care a fost  prelungităș
introducerea canalizării.

Primarul Grădinaru Vasile:
- vă face i că nu ti i, este vorba de străzile Grecu, Drăgan, Bufet, i o por iune din DJț ș ț ș ț
702 B până la Centrul After school.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu cu 12 voturi pentru i 1 împotrivăș
(consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectului deț
hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre  privind  acoperirea definitiva din
excedentul bugetului local al unită ii administrativ – teritoriale a deficitului sec iunii deț ț
dezvoltare.
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 patrulea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre  privind  stingerea unei crean eț
fiscale.
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.

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:
 vreau  să-i  mul umesc  domnului  viceprimar  că  mi-a  deschis  ochii  asupraț
metodelor de furt de curent electric de la u a. Dacă nu vedeam cu ochii mei cumȘ ț
era data siguran a jos, poate nu credeam. ț
Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  vrea din nou să ridic problema tubului din fa a colii u a care trebuie readusș ț Ș Ș ț
pe vechiul lui amplasament, asta ca să nu fiu nevoit să uzez i de alte mijloace;ș
 de asemenea, trebuie reamplasat tubul care era în capul satului u a. Acum eȘ ț
inundată toată zona;
 de asemenea, trebuie desfundat tubul din dreptul sta iei Peco;ț
 îmi pare rău că a plecat colega mea, d-ra. Simona, dar trebuie să ridic din nou
problema Bibliotecii u a acolo unde căr ile se degradează în magazia colii;Ș ț ț ș
 de asemenea, a  mai vrea să ridic i  problema televizorului donat colii  u aș ș Ș Ș ț
care a fost luat i dus de dl. director nu tiu unde. ș ș

Completări:
Consilierul local Burtescu Aurică:

 consider că nu sunt consemnate exact cele discutate în edin ă;ș ț
 de exemplu eu l-am întrebat pe dl. primar dacă e corect ca eu să plătesc taxe

locale mai mari decât el.  

Ordinea de zi edin a consiliului local pentru luna februarie 2013:ș ț
 Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL Raciu nr. 22 din 08.08.2011.

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


