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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. 36 din data de 22.02.2013, 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:

 a  dori  să  se  consemneze  că pe  cele  patru  străzi  va  fi  introdus  sistemul  deș
canalizare din fonduri locale i nu din fonduri europene. ș

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

Consilierul local Vlăsceanu Niculae, pre edintele de edin ă pe luna februarie, cite teș ș ț ș
ordinea de zi:  

1.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea Organigramei  i  a  Statului  de func ii  aleș ț
Primăriei comunei Raciu;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea re elei colare de pe raza comunei Raciuț ș
pentru anul de învă ământ 2013 – 2014;ț
3. Diverse. 

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
 
Viceprimarul  Voicu  Nicolae  informează  Consiliul  Local  asupra  faptului  ca  ii  sunt
delegate toate atribu iile primarului Grădinaru Vasile pe perioada derulării concediuluiț
medical al acestuia. 
 
Pentru primul punct al edin ei, viceprimarul Voicu Nicolae, prezintă consiliului Proiectulș ț
de  hotărâre  privind  aprobarea  Organigramei  i  a  Statului  de  func ii  ale  Primărieiș ț
comunei Raciu.
Secretarul comunei Raciu dă citire Raportului întocmit pentru sus inerea proiectului deț
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 îmi pun întrebarea ce ar trebui să facă acest muncitor calificat nou introdus in
Statul de func ii. Eu spun că mai bine ne zbatem să scoatem la concurs posturileț
de director de cămin cultural sau de ef la SVSU.ș

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru i 1 ab inereș ț
(consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, viceprimarul Voicu Nicolae, ini iatorul proiectuluiț
de hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  aprobarea re elei colareț ș
de pe raza comunei Raciu pentru anul de învă ământ 2013 – 2014.ț
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.

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:



Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  vrea să se consemneze faptul că în edin a de data trecută, la întrebareaș ș ț
mea de ce trebuie să plătesc impozit mai mult decât dl. primar, nu mi s-a răspuns;
 de asemenea eu am întrebat dacă u a Seacă este prins în sistemul centralizatȘ ț
de canalizare. Noi am pus caii înaintea căru ei, am construit drumuri i după aia amț ș
venit i le-am stricat ca să facem canalizarea;ș
 de asemenea, am întrebat când va aduce dl. primar tubul pe care l-a luat din
fa a colii u a. De asemenea, a  vrea să mi se răspundă cine se face vinovat deț Ș Ș ț ș
depozitarea în ploaie a dulapurilor  din laboratorul de biologie care se degradează
astfel;
 pe de lată parte, mi-a  dori ca elevii de la coala u a să mai facă sportul înș Ș Ș ț
curtea colii dar acum este cu neputin ă.ș ț
Consilierul local Bucur Simona:
 a  dori să sesizez că unii oferi de autobuz din sat refuză să ia copii de la u aș ș Ș ț
Olteni  la coala u a i  înapoi.  Este foarte periculos pentru ace tia să meargă peȘ Ș ț ș ș
marginea DN-ului. Ar fi bine să avem o discu ie cu conducerea firmei de transport.ț
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 la  edin a următoare ar  trebui să introducem pe ordinea de zi  un proiect  deș ț
hotărâre  prin  care  să  aprobăm  modificarea  componen ei  comisiei  care  aprobăț
scutirile de la taxa de habitat.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 am văzut de multe ori cum unii elevi dar i adul ii  aruncă hârtii  pe jos în zonaș ț
sta iei de autobuz de la intrarea în u a. Trebuie să montăm acolo neapărat un co .ț Ș ț ș
Consilierul local erban Ion:Ș
 am  i  eu  rugămintea  la  dl.  primar  să  găsească  o  modalitate  de  pietruire  aș
drumului până gârlă la ipot, pentru că s-a stricat foarte mult.Ș
Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  mai avea o observa ie, trebuie refăcute firmele la coala u a Seacă i laș ț Ș Ș ț ș
Primăria  Raciu  acolo  unde  ar  trebuie  să  se  consemneze  i  faptul  că  este  sediulș
Consiliului Local.  

Completări:

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

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


