
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.09.2013 

În conformitate cu dispozițiile art. 39, alin. 1, si ale art. 68, alin 1 din Legea nr. 215/2001
privind  administrația  publică  locală,  republicată,   Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședința
extraordinară  în  baza  dispoziției  cu  nr.  188  din  data  de  2
3.09.2013, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă nimeni nu este absent.
Se  întrunește  astfel  cvorumul  necesar  prevăzut  de  lege  pentru  aprobarea  proiectelor  de
hotărâre din ordinea de zi.  
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Marinescu Sorin, președintele de ședință pe luna septembrie, citește ordinea de
zi:  
1.  Proiect  de hotărâre privind  aderarea comunei,  prin  Consiliul  Local  Raciu,  la  Asociația  de
dezvoltare intercomunitară ”Civitas Târgoviște”;
2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  "Regulamentului  referitor  la  condițiile  in  care  se
realizează  accesul pe proprietatea publica sau privata a Comunei Raciu in vederea instalării,
întreținerii,  înlocuirii  sau  mutării  rețelelor  de  comunicații  electronice  sau  a  elementelor  de
infrastructura  necesare  susținerii  acestora,  modul  de  utilizare  partajata  a  elementelor  de
infrastructura, precum si măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice"; 
3.  Prezentarea  Raportului  întocmit  de  primarului  comunei  Raciu  privind  starea  economică,
socială și de mediu a comunei Raciu în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012. 

Ordinea de zi a ședinței este aprobată  cu unanimitate de voturi.

Primarul comunei Raciu propune președintelui de ședință ca înainte de a se trece la discutarea
punctelor din ordinea de zi să i se acorde permisiunea de a comunica plenului ce acțiuni a
întreprins primăria atât în ceea ce privește finalizarea lucrărilor de la Școla Șuța cât și în ceea ce
privește  strângea  de  ajutoare  pentru  persoanele  sinistrate  din  Galați.  Permisiunea  este
acordată.

La ședința Consiliului Local participă în calitate de invitat și dl. Popa Nicolae, patronul SC Lue
Total SRL Dragodana.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 aș vrea să-l întreb pe dl. patron al SC Lue cu a ajuns proprietar pe 9 hectare din izlazul

satului Șuța? De asemenea aș vrea să-l întreb, pentru că s-a spus aici că nu o să aibă
porci acolo, cam câte capete preconizează că o să crească? De asemenea, pentru că eu
sunt primul afectat, dacă o să fie miros de la porci?

Dl. Popa Nicolae – patron SC Lue Total SRL:
 da, fac o fermă de porci, care e problema? Iar de miros o să fie, de unde să știu eu,
poate o să fie, depinde cum o să bată vântul. Terenul l-am cumpărat de la proprietari și nu o să
mă opresc aici. Mă duc cu cumnatul meu și iau toate terenurile din zonă. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
 aș dori să se consemneze faptul că dl. patron a spus că o să fie miros. Această investiție
este făcută total ilegal și afectează mediul. Nu mai spun să nu sunt cei 500 de metri de care
vorbește legea că trebuie să existe între fermă și locuințele cetățenilor.
Dl. Popa Nicolae – patron SC Lue Total SRL:



- Eu nu bag milioane în fermă ca să nu respect normele de mediu. Mi-ai făcut plângere la
Protecția Mediului fără să mă știi fără să vii să discuți cu mine. Ai răspunsul de la mediu, acolo
ți-au spus că e mai mult de 500 de metri. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
 lucrurile nu o să rămână așa, o să ne vedem la tribunal.
Dl. Popa Nicolae – patron SC Lue Total SRL:

 poți să te duci și la minister, aici în Dâmbovița nu mai ai ce face.
Consilierul local Badea Angel:

 aș vrea să-i atrag atenția d-lui Popa că aici se află în fața Consiliului Local Raciu și nu se
poate să ne vorbească pe tonul asta. Mai ales că de la ferma lui s-a spus că o să vină
miros de dejecții și că toată construcția nu respectă legea.

Dl. Popa Nicolae – patron SC Lue Total SRL:
 am toate autorizațiile de construcție și toate avizele de mediu. 

Se trece apoi la discutarea punctelor înscrise în ordinea de zi a ședinței.
 
Pentru  primul  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă
consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  aderarea  comunei,  prin  Consiliul  Local  Raciu,  la
Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Civitas Târgoviște”.
Secretarul comunei dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de 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,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului referitor
la condițiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a Comunei Raciu in
vederea instalării,  întreținerii,  înlocuirii  sau mutării  rețelelor de comunicații  electronice sau a
elementelor  de  infrastructura  necesare  susținerii  acestora,  modul  de  utilizare  partajata  a
elementelor de infrastructura, precum si măsurile privind construirea de rețele de comunicații
electronice".
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Raportului întocmit de primarului comunei Raciu privind starea economică, socială și de mediu a
comunei Raciu în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 este înmânat fiecărui consilier local și se
dispune publicarea acestuia pe site-ul primăriei.

Completări:
Consilierul local Burtescu Aurică:
- aș dori să se consemneze că dl. patron al SC Luie mi-a spus că dacă dorec aer curat să mă
mut la munte.

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna august 2013:

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

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


