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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 28.06.2013 

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. 78 din data de 21.06.2013, 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. 
La  edin a consiliului  local  participă în  calitate de invita i  preo ii  Ghiga Bogdan iș ț ț ț ș
Vârlan Florin. 
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al edin ei anterioare.ș ț
Consilierul  local  Burtescu  Aurică  i  Primarul  Grădinaru  Vasile  propun  completareaș
procesului verbal.
Procesul  verbal,  cu  completările  propuse,  este  aprobat  cu  12  voturi  pentru  i  oș
ab inere (consilierul local Burtescu Aurică).ț

Consilierul local Burtescu Aurică, pre edintele de edin ă pe luna iunie, cite te ordineaș ș ț ș
de zi:  

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea, completarea i scoaterea unor bunuri dinș
”Inventarului bunurilor care apar in domeniului public al comunei Raciu”;ț
2. Diverse:  Raport  semestrial  privind activitatea de asisten ă socială,  promovarea iț ș
protec ia persoanelor cu handicap, semestrul I, 2013.  ț

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 edin ei, primarul Grădinaru Vasile, prezintă consiliului Proiectulș ț
de  hotărâre  privind  modificarea,  completarea  i  scoaterea  unor  bunuri  dinș
”Inventarului bunurilor care apar in domeniului public al comunei Raciu”.ț
Consilierul  cadastru Bănulescu Liliana dă citire Raportului  întocmit  pentru sus inereaț
proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 a  dori să o întreb pe d-na Bănulescu ce înseamnă DV?ș
Consilierul cadastru Bănulescu Liliana:

 drum vicinal.
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 de  asemenea,  a  dori  să  atrag  aten ia  că  la  pozi ia  154  nu  apare  dataș ț ț
dobândirii;

 oseaua  Nouă  Sili tea  –  Per inari  mă  mir  că  are  doar  800  de  metri.  DeȘ ș ș
asemenea, nu cred că strada Stadion din u a are doar 140 de metri.Ș ț

 a  mai  vrea să atrag aten ia asupra faptului  că sediul  secundar  al  Primărieiș ț
Raciu stă actualmente nefolosit, ar trebui să i se dea o utilitate;

 tot în privin a acestui sediu, a  dori să o între pe d-na Bănulescu de ce nu s-aț ș
trecut încă din anul 2009 în domeniul public al localită ii?ț

 A  mai dori să o întreb pe d-na Bănulescu cine construie te lângă locuin a mea,ș ș ț
ce autoriza ii are i ce riscuri de mediu prezintă acea fermă pentru mediu?ț ș



 de  asemenea,  cine  a  retrocedat  jumătate  din  izlazul  satului  u a  anumitorȘ ț
persoane?

Consilierul cadastru Bănulescu Liliana:
 în privin a străzii Stadion din u a, a a a fost preluată în anul 2005 de la comunaț Ș ț ș

Lucieni, ca având lungimea de 140 de metri i lă imea de 6 metri. Ea se maiș ț
continuă până la  terenul  de fotbal  din  u a pe o lungime de încă 150 darȘ ț
lă imea drumului nu mai este de 6 metri,  ci maxim de 3 – 4 metri;ț

 în  privin a  terenurilor  din  zona  ”Duzi”,  acestea  au  apar inut  fostei  societă iț ț ț
comerciale  care  se  ocupa  cu  cre terea  viermilor  de  mătase.  În  anul  2000ș
comisia de fond funciar de la nivelul comunei Lucieni a pus în posesie diferi iț
cetă eni pe acest teren. Unul dintre ace tia a vândut către investitorul din Piciorț ș
de Munte suprafa a de teren pe care acesta dore te acum să facă o fermă. Deț ș
la Primăria Raciu a ob inut certificatul de urbanism prin care i s-au solicitat maiț
multe avize, printre care i cel de mediu;ș

Consilierul local Burtescu Aurică:
 consider că nu trebuia să i se dea voie să construiască o astfel de fermă a a deș
aproape de sat. În situa ia în care cetă enii vor avea de suferit, eu personal voi riposta.ț ț
   
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru i 1 ab inereș ț
(consilierul local Burtescu Aurică).

La punctul diverse s-au înscris la cuvânt:

Asistentul social Preda Mihaela:
-  Prezintă  Consiliului  Local  Raportul  privind  activitatea  de  asisten ă  socială,ț
promovarea i protec ia persoanelor cu handicap, semestrul I, anul 2013.ș ț
Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  dori să vă informez că recent a avut loc o edin ă a Consiliului Consultativ înș ș ț
care am luat în discu ie situa ia unui copil cu o situa ie mai specială. Din punctul meuț ț ț
de vedere edin a a fost o reu ită i m-a  bucura dacă s-ar întocmi un proces verbalș ț ș ș ș
al edin ei i acesta ar fi publicat. ș ț ș
Asistentul social Preda Mihaela:
 am realizat  acest  proces  verbal  i  l-am adus  astăzi  pentru  a-l  semna to i  ceș ț
participan i la edin ă.ț ș ț
Preotul Vârlan Florin – Parohia u a Seacă:Ș ț
 vreau să vă mul umesc pentru invita ia adresată de a fi astăzi în mijlocul dvs. Îmiț ț
pare  rău  că  programul  nu  mi-a  permis  să  fiu  i  eu  prezent  la  edin a  Consiliuluiș ș ț
Consultativ  însă, pe viitor, mi-ar face plăcere să particip.
 după cum ti i, la Parohia u a am promovat în rândul enoria ilor ideea de aș ț Ș ț ș
avea i noi o casă parohială, nu pentru mine personal, pentru că noi suntem vremelnicș
pe acest post ci pentru comunitate;
 vreau să mul umesc pe această cale atât membrilor parohiei care ne-au sprijinitț
fiecare după posibilită i, ci i Primăriei Raciu care a fost alături de noi în to i ace ti ani;ț ș ț ș
 la acest moment am ajuns cu construc ia la nivelul acoperi ului;ț ș
 lucrările au fost estimate la 75.000 lei, din care jumătate din sumă am primit-o de
la Primărie, jumătate din alte sponsorizări; 
Consilierul local Burtescu Aurică:
 vreau i eu să mul umesc părintelui Vârlan pentru ini iativa lui, mai ales că l-amș ț ț
văzut deseori muncind cot la cot cu muncitorii la construc ia casei parohiale;ț
 mă doare însă sufletul  pentru ce se întâmplă cu căr ile de la Biblioteca coliiț Ș

u a care acum zac în  magazia de cărbuni.  Numai Istoria Literaturii  Române a luiȘ ț
Călinescu valora în 1941 cât jumătate din casa mea. Mă întreb ce o fi făcut copii de la

u a la evaluare în condi iile în care nu pot citi o carte.Ș ț ț
Preotul Vârlan Florin – Parohia u a Seacă:Ș ț



 întradevăr mi-a plăcut să mă implic, i o să mă vede i în continuare muncind laș ț
casa parohială;
 în privin a căr ilor, eu am văzut că coala de la u a este în reabilitare, sunt sigurț ț ș Ș ț
că Primăria va face ceva i în sensul ăsta pentru că avem nevoie de bibliotecă.ș
Preotul Ghiga Bogdan – Parohia Raciu:
 i în Parohia Raciu se lucrează intens pentru finalizarea loca ului bisericii;ș ș
 asemenea colegului meu, i eu doresc să mul umesc Primăriei Raciu i Consiliuluiș ț ș
Local pentru sumele acordate de-a lungul ultimilor ani;
 după cum ti i,  în interiorul  Bisericii  din Raciu se desfă oară lucrări  de pictură,ș ț ș
până la acest moment reu ind să finalizăm aproximativ 75% din suprafa ă;ș ț
 a  mai dori să adaug că proiectul construc iei unei case parohiale îl avem i noiș ț ș
la Raciu însă, deocamdată, ne concentrăm toate energiile pentru terminarea bisericii.
Primarul Grădinaru Vasile:
 completându-l pe părintele Ghiga a  dori  să vă anun  că recent am reu i săș ț ș
ob inem de la Consiliul Jude ean 20.000 lei pentru Biserica Raciu i al i 20.000 de leiț ț ș ț
pentru Grădini a Raciu, însă în acest ultim caz este i meritul colegei dvs. d-na consilierț ș
Dragomir Mădălina.  
Consilierul local Burtescu Aurică:
 a  dori să-l întreb pe părintele Ghiga ce s-a întâmplat cu fostul clopot de aici,ș
având în vedere tot scandalul ce s-a iscat în jurul acestuia?
Preotul Ghiga Bogdan – Parohia Raciu:
 eu nu am fost implicat în acestă lucrare ci fostul meu coleg preotul Ambrozie
Iulian. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 ar trebui amplasat un indicator în Sili tea spre Centrul Medical.ș
Consilierul local Burtescu Aurică:
 ar trebui să facem o revenire la adresa către drumurile na ionale cu privire laț
intrarea în satul u a.Ș ț
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 am în eles că primarul de la Lucieni face presiuni să mute elevii  care sunt dinț
Olteni de la coala u a la coala Lucieni, ar trebui să luam i noi măsuri;Ș Ș ț Ș ș
 a  dori să o întreb pe d-na asistent social ce facem cu copii lua i în plasament iș ț ș
care vor fi du i de asisten ii maternali înapoi în centre pentru că nu au bani să-i trimităș ț
în Târgovi te la liceu;ș
Asistentul social Preda Mihaela:
 primii care trebuie să reac ioneze dacă există astfel de situa ii sunt asisten ii de laț ț ț
Protec ia Copilului. Conform legii, lor trebuie să le comunice asisten ii maternali toateț ț
problemele legate de cre terea i educarea acestor copii. ș ș
 din ce am discutat i eu cu ei până acum nu sunt astfel de probleme.ș
Consilierul local Badea Angel:
   cred că foarte mult depinde i cum sunt trata i ace ti copii afla i în plasamentș ț ș ț
la coală.ș
Consilierul local erban Ion:Ș
 a  vrea să-l felicit pe d-l vice pentru treaba bună pe care a făcut-o cu cei de laș
ajutorul social pe oseaua de la Dealul Raciului;ș
 e trist  că deja mai mul i  cetă eni  de pe raza comunei  au început să arunceț ț
gunoi, i nu numai acolo.    ș

Completări:



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

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

 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  executie  al  bugetului
comunei la 30.06.2013;

 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei i a Statului de func ii aleș ț
U.A.T. Comuna Raciu pentru anul 2013;

Diverse. 

Pre edinte edin ă, ș ș ț Secretar,


