
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.11.2013 

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
ordinară în baza dispoziției  cu nr. 221 din data de 22.11.2013, emisă de primarul comunei
Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă nimeni nu este absent.
La ședință participă în calitate de invitat directorul Școlii Raciu, profesor Isari Ionuț.
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.
Consilierul local Burtescu Aurică propune completarea procesului verbal.
Procesul  verbal,  cu  completarea  propusă,  este  aprobat  cu  12  voturi  pentru  și  1  abținere
(consilierul local Burtescu Aurică).

Consilierul local Savu Niculae, președintele de ședință pe luna noiembrie, citește ordinea de zi: 
 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2013;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului la data de 30.09.2013;
 Proiect  de hotărâre  privind aprobarea taxei  de habitat  cu destinației  specială  de salubrizare

pentru anul 2014;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației/contribuției localității Raciu la ADI ”Reabilitarea

colectării, transportului,  depozitării, prelucrării  deșeurilor solide în județul Dâmbovița” pe anul
2014;

 Proiect  de  hotărâre  privind  eșalonarea  datoriilor  reprezentând  cotizații  restante  pe  care
localitatea  Raciu  le  înregistrează  la  ADI  ”Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,
prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul școlar
2014-2015;

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

Pentru  primul  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2013.
D-na  Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  raportului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.
Consilierul Burtescu Aurică:

 aș dori să întreb în legătură cu banii de la APIA până când trebuie cheltuiți și care sunt
lucrările pe care avem voie să le facem cu aceste fonduri?

Primarul Grădinaru Vasile:
 chiar dacă nu o să se poată cheltui acești bani anul acesta ei vor fi transferați pentru

anul viitor și nu se pierd. Iar în privința lucrărilor, tot ce ține de întreținerea pajiștilor.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 suma suplimentară pentru învățământ pentru ce se va cheltui?
Primarul Grădinaru Vasile:
-  o  să  vă  explice  mai  încolo  dl.  director  al  Școlii  Raciu,  pentru  că  dânșii  administrează
cheltuielile școlilor.
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 contului de execuție al
bugetului la data de 30.09.2013.
D-na  Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  raportului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș dori să o întreb pe d-na contabil dacă poate să ne detalieze cheltuielile la capitolul
51.02.20 pentru că dată trecută au fost trecute în mod defalcat?

Contabilul Ghiga Alina:
 o să vă dau citire din darea de seamă, acolo unde aceste cheltuieli sunt defalcate.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 la  acest  capitol  mi  se  par  niște  sume foarte  mari.  Am mai  solicitat  și  în  ședințele
anterioare să luați măsuri de reducere a acestora.  
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (Consilierul
local Burtescu Aurică).

Pentru  al  treilea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  taxei  de  habitat  cu
destinației specială de salubrizare pentru anul 2014.
D-na Stîlparu Georgeta,  consilier  taxe și impozite,  dă citire raportului  întocmit în susținerea
proiectului de hotărâre.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 aș dori să o întreb pe d-na Stîlparu cât a mai rămas taxa de salubrizare la firme?
Consilier taxe și impozite Stîlparu Georgeta:

 persoanele juridice nu plătesc taxa de habitat, ele fac separat contracte cu firma de
salubrizare Supercom.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 Am cerut să fie afișate gospodăriile care plătesc taxă de habitat pentru că sunt mulți

cetățeni care nu plătesc.
Primarul Grădinaru Vasile:

 aș dori ca dl. Burtescu să ne spună cine sunt acei cetățeni care nu plătesc.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 nu e corect că sunt gospodării care au în curte 10 persoane și acolo ei plătesc la fel ca o
gospodărie cu două persoane;

 la fel nu este corect ca străinașii să plătească taxă de habitat dacă au doar un coteț pe
raza comunei noastre.

Primarul Grădinaru Vasile:
 toate gospodăriile plătesc la fel în tot județul Dâmbovița. Condițiile pentru străinași sunt

stabilite de comun acord de toți reprezentanții localităților din județ, prin ADI.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

 noi dăm o grămadă de bani Supercomului și ei nu iși fac treaba, ca să nu mai zic de
faptul că nici până acum nu au dat tomberoanele așa cum au promis.

Primarul Grădinaru Vasile:
 probleme cu tomberoanele am avut încă de la început când știți că am primit foarte 

puține. Ulterior am mai adus de la Moroeni și de la Doicești, dar tot mai trebuie.  
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al patrulea punct al ordinii  de zi,  primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului  de
hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind   aprobarea  cotizației/contribuției
localității  Raciu la ADI ”Reabilitarea colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării  deșeurilor
solide în județul Dâmbovița” pe anul 2014.
D-na Stîlparu Georgeta,  consilier  taxe și impozite,  dă citire raportului  întocmit în susținerea
proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.



Pentru al  cincilea  punct al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind  eșalonarea datoriilor reprezentând
cotizații  restante  pe  care  localitatea  Raciu  le  înregistrează  la  ADI  ”Reabilitarea  colectării,
transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”. 
D-na Stîlparu Georgeta,  consilier  taxe și impozite,  dă citire raportului  întocmit în susținerea
proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al  șaselea punct al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza
comunei Raciu pentru anul școlar 2014-2015. 
Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu, dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de
hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul Diverse s-au înscris la cuvânt:
Consilierul local Burtescu Aurică:

 data  trecută  s-au prezentat  în  consiliu  procesele  verbale  de  recepție  la  drumuri.  La
Cataria e trecut 6,6 metri dar în realitate este de 4 metri.

Primarul Grădinaru Vasile:
 asfaltul are 4 metri  dar cu tot cu șanțuri  și terasamente se duce la 6,6 metri.  Dacă

prevedem că drumul are doar 4 metri toți cetățenii puteau să-și mute gardurile chiar
lângă șosea.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 am făcut un pariu cu un coleg consilier atunci când s-au alocat la începutul anului acei

bani pentru Dispensarul Șuța Seacă că îmi vor fi luați acei bani până la sfârșitul anului și
iată  că  am avut  dreptate.  Ca să  nu  mai  zic  că,  dacă  e să ne uităm cât  au  costat
drumurile, vedem că la Șuța s-a dus o mică parte din bani iar grosul la Siliștea;

 în legătură cu ce discutăm noi aici, aș dori ca toate hotărârile și procesele verbale să fie
afișate în fiecare sat al comunei;

 pe de altă parte, în legătură cu firma Luie mi s-a comunicat că avizul Direcției sanitare e
consultativ și că toată răspunderea e a Primăriei care dă autorizația de construcție. 

Primarul Grădinaru Vasile:
 dacă e să ne uităm pe cât s-a cheltuit pe sate, dl. Burtescu ar trebui să se uite și la cât

s-a cheltuit pentru modernizarea Școlii Șuța Seacă, în comparație cu cât s-a cheltuit la
celelalte două școli.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 îmi pare rău că dl. primar, încercând să dea în mine, se răzbună pe un sat întreg.

Primarul Grădinaru Vasile:
 s-a lucrat exact așa cum era în proiect.

Consilierul local Badea Angel:
 ce se mai întâmplă cu transportul elevilor? Mulți dintre ei nu pot ajunge la ora 8.00 când

încep cursurile.
Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
 am încercat la Inspectoratul Școlar să vedem ce putem face în legătură cu decalarea
programului de la 8.30. Până acum însă nu am avut succes.
 Referitor la ceea ce s-a mai spus prin ședințele de consiliu local anterioare, vreau să vă
spun că încă din 2012 bunurile cu valoare mai mică de 1800 lei se inventariază la nivelul școlii;
 tot ce avem ca material didactic în școlile și grădinițele de pe raza comunei sunt noi, vă
dați seama că nu mai puteam păstra jucării, de exemplu, de acum 30 de ani;
  mașina de cusut, pentru că este vorba doar despre una și nu de două, de care s-a
vorbit există, este foarte frumoasă, o vom expune într-un colț muzeistic  alături  de celelalte
materiale de la Școala Șuța.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 au fost două mașini de cusut, nu una.



Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
- eu nu știu decât de una. 
 legat  de  mochetă,  și  ea  există,  a  fost  tăiată  în  cinci  bucăți  care  au  fost  puse  în
cancelarie, cabinetul directorului și clasa pregătitoare.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 dar cu televizorul primit prin programul Discovey ce se întâmplă? Cum a ajuns la Școala
Raciu după care a trecut pe acasă pe la femeia de serviciu.
Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
 e o calomie, televizorul este la Școala Șuța și acest lucru se poate verifica.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 dar cele două laboratoare care existau în Școala Șuța unde sunt?
Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
- unul dintre ele a fost desființat în momentul când s-a reabilitat școala iar celălalt există și la
ora actuală în cadrul Școlii în acea sală cu gresie pe jos.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 sunt curios cum o să casați lucrurile de la Școala Șuța care de-a lungul anilor au dispărut
pe la diferite persoane.

Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
 eu nu am cunoștință de astfel de cazuri. Tot ce se face la Școala Șuța se face legal.

Consilierul local Bucur Simona:
 nu mi se pare corect ca dl. Burtescu să arunce o pată nemeritată asupra tuturor celor
care lucrăm la Școala Șuța, acuzându-ne de furt.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 nu cred că ai înțeles bine, nu a fost vorba despre asta.
Primarul Grădinaru Vasile:
 am primit, pentru a fi discutată în ședința de consiliu, o adresă, pe care am înregistrat-o
sub nr. 5534/08.11.2013, din partea d-lui Amuza Daniel prin care vă solicită să reveniți asupra
deciziei de a nu-i concesiona izlazul Siliștea.
În unanimitate consilierii prezenți dispun respingerea cererii d-lui Amuza Daniel.
Primarul Grădinaru Vasile:
- am primit, de asemenea, o solicitare de la preoții din Parohia Raciu pentru a le da circa 50 de
metri de tablă scoasă de pe acoperișul Căminului Cultural Raciu. Aș dori să vă solicit părerea.
În unanimitate consilierii prezenți dispun aprobarea cererii.
Consilierul local Marinescu Sorin:
 revin asupra problemei orei de începere a programului școlar. Chiar nu se poate schimba
la 8.30? Ar trebui insistat la Inspectoratul Școlar pentru rezolvarea problemei.
Consilierul local Bucur Simona:
 susțin și eu ce a spus colegul meu, e vorba aici de copii și de faptul că unii efectiv nu au
cum să ajungă la 8.00. Trebuie să fie o soluție ca la Inspectoratul Școlar să fim înțeleși.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 punctul Ţapă mai e pe Raciu, că văd că Mocănescu se laudă toată ziua cu Vlad Ţepeș.
Primarul Grădinaru vasile:
 am văzut că a ridicat și un bust, din păcate pentru Lucieni, punctul Ţapă a rămas tot în
comuna Raciu.
Consilierul local Marinescu Sorin:
 revin iarăși cu problema legată de transportul profesorilor, deja restanța e mare.
Primarul Grădinaru Vasile:
 când o să avem bani o să dăm și pentru transportul profesorilor.         

Completări:



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,


