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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.  173  din  data  de  14.08.2013,  emisă  deș ț ț

primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezen ă rezultă că este absent un singur consilier local, dl.ț
Badea Angel.
Se întrune te astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor .ș
Secretarul  comunei  Raciu dă citire procesului  verbal  al  edin ei  anterioare.  Propunș ț
completări  la  procesul  verbal  d-na  consilierii  locali  Dragomir  Ruxanda Mădălina  iș
Burtescu Aurică.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu 12 voturi pentru .

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2013; 
2. Diverse. 

Ordinea de zi a edin ei este aprobată  cu unanimitate de voturi.ș ț
Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise.
 
Pentru primul punct al edin ei, primarul Grădinaru Vasile, ini iatorul acestuia, prezintăș ț ț
consiliului Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Bugetului creditelor interne pentru
anul 2013. 
D-na  Ghiga  Alina  –  contabilul  Primăriei  Raciu  dă  citire  raportului  întocmit  pentru
sus inerea proiectului de hotărâre. ț
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru i 1 ab inereș ț
(consilierul local Burtescu Aurică).

La punctul diverse nu s-a înscris nimeni la cuvânt.

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina: 
 vreau să-i spun din nou d-lui viceprimar să mergem împreună la Mălăi te, acoloș

unde, din cauza drumului, oamenii sunt foarte nemul umi i că nu mai pot ajungeț ț
la terenuri.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 constat că încă de la înfiin area comunei Raciu nu s-a prezentat în consiliul localț

spre  aprobare  niciun  studiu  de  fezabilitate  sau  un  proiect  tehnic  al  vreunei
investi ii;ț

 este absolut necesar ca de la 1 septembrie să se înceapă inventarierea la coliș
pentru că au dispărut multe dintre bunurile acestora;

 constat, de asemenea, că una scriem în ziare i alta e realitatea, de exemplu laș
coala u a nu s-a mai mi cat nimic în ultima perioadă, dimpotrivă, s-au distrusȘ Ș ț ș

mobilier,  bănci i  materiale didactice, ca să nu mai spun de locul de joacă,ș
pentru că ce e în curte acum e jale.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:



 dacă există suspiciuni că ar fi dispărut ceva de la coală să se facă o sesizare laș
Inspectoratul colar să vină o comisie.ș

Consilierul local Burtescu Aurică:
 în  privin a  firmei  LUE  din  Picior  de  Munte  care  face  o  fermă  industrială  deț

cre tere a porcilor  chiar  lângă locuin a mea, Primăria ar  trebui  să trimită peș ț
teren pe func ionarul de la cadastru să măsoare dacă sunt 500 de metri întreț
ultima casă i fermă, a a cum spune legea;ș ș

 această investi ie încalcă prevederile legale i  are un impact negativ asupraț ș
mediului;

 de  asemenea,  dacă  tot  inem  la  ili tea  edin ele  de  consiliu,  ar  trebui  săț Ș ș ș ț
punem pe această clădire o pancardă cu denumirea Consiliului Local;

 a  mai dori să fie puse pe site-ul primăriei toate procesele verbale ale edin elorș ș ț
începând cu 2011 i, de asemenea, să reactualizăm componen a SVSU.ș ț

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 în ceea ce prive te coala u a Seacă cred că ar trebui convin i  i  părin iiș Ș Ș ț ș ș ț

copiilor să vină să dea o mână de ajutor pentru că, întradevăr, curtea din spate
arată rău.

Consilierul local Bucur Simona:
 că lucrurile nu se mi că la coala u a nu e vina nimănui  din comună, amș Ș Ș ț

în eles că fondurile sunt blocate de la Banca Mondială, nu de pe plan local;ț
 în ceea ce prive te băncile vechi i dulapurile, acestea au fost schimbate cuș ș

mobilier nou  în toate clasele.
Consilierul local Ilie Ionu :ț

 a  dori să-l întreb pe dl. Burtescu dacă e sigur că firma LUE face fermă de porciș
pentru că eu am discutat direct cu patronul iar acesta mi-a spus că în primă
fază o să facă birouri i depozite de cereale. Mai mult, acesta o să se mute cuș
toată gospodăria aici  i  dacă era să fie miros  urât sau poluare cred că eraș
primul care nu stătea.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 eu am o adresă trimisă de Protec ia Mediului în care se spune că face fermă deț

porci.

Completări:
  
 

Ordinea de zi edin a consiliului local pentru luna septembrie 2013:ș ț



 Proiect  de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  local  al  comunei  Raciu  pentru anul
2013;

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Protocolului de administrare în comun  de către
Comuna Raciu  și  Consiliul  Județean Dâmbovița   a obiectivului  de investiție ”Pietruire
drum local Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”;

 Proiect  de hotărâre privind  aprobarea constituirii  comisiilor  de recepție  la terminarea
lucrărilor  pentru obiectivul de investiție „ Îmbunătățirea rețelei de drumuri  de interes
local, 

rețea de canalizare și stație de epurare, construire centru after school in satul Raciu și dotare
cămin cultural în satul Raciu, comuna Raciu, județul Dâmbovița”.

 Proiect de hotărâre privind  inițierea procedurii de concesionare a unei suprafețe de 2 ha
din izlazul satului Siliștea.

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


