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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 15.07.2014 

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.  139  din  data  de
10.07.2014, 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.
Propun completării  consilierii  local  Burtescu Aurică  și  Dragomir  Ruxanda Mădălina.  Procesul
verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Drăgan Gheorghe, președintele de ședință pe luna iulie, citește ordinea de zi:  
1. Proiect  de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local ala comunei Raciu pentru anul

2014;
2. Diverse.

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

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  rectificarea bugetului local ala comunei Raciu pentru
anul 2014.
Contabilul Ghiga Alina  dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 observ, din ceea ce ne-a precizat d-na contabilă, că vorbim aici de o investiție nouă. Mie,
când am vrut să prindem pe lista de investiții Dispensarul Șuța mi s-a spus că nu se
poate. Văd că unele investiții se pot face, altele nu. Pentru unele sate sunt bani, pentru
altele nu.

 Consider că pe aceasta listă de investiții trebuie introduse și altele noi și nu doar unele
care privesc doar pe unii, mai ales că pe drumul de la Siliște s-au băgat deja 1 milion de
lei luați de la alte sate.

 De asemenea, vrea să se consemneze că din referatul d-nei contabile lipsește Nota de
fundamentare prin care trebuia să ni se explice de ce este atât de important să facem
această investiție.

Contabilul Ghiga Alina:
 vă rog să observați că o mare parte din cei 1 milion de lei de care vorbește dl. Burtescu
nu au venit din bugetul local al comunei Raciu ci din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița,
pentru că pietruirea acelui drum s-a făcut în parteneriat.
Primarul Grădinaru Vasile:
 Sigur, dl. Burtescu poate să spună orice dar cifrele îl contrazic. Uitați-vă numai cât a
costat asfaltarea drumului de la intrarea în Șuța Seacă.
 
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (consilierul
local Burtescu Aurică).



La punctul Diverse s-au înscris la cuvânt:

1. Primarul Grădinaru Vasile:
- o să urmeze o rectificare de buget, cel puțin așa am fost asigurați, nevoile sunt multe, mai
ales în ceea ce privește acoperirea fondului de salarii la primărie și a indemnizațiilor persoanelor
cu handicap. Mai avem nevoie și la școală sau pentru finalizarea obiectivelor de investiție în
derulare, și mă refer aici în primul rând la Căminul Cultural, Centrul After School și racordarea
la sistemul de canalizare. 
- noi am solicitat peste 700.000 lei, să vedem ce primim din acești bani.

2. Consilierul local Badea Angel:
- Șoseaua Năuă e drum județean sau local? Vă întreb pentru că mie, cel puțin, mi se pare mai
important să reușim să facem drumul spre Lucieni.

3. Primarul Grădinaru Vasile:
- am discutat problema DJ 702 B cu dl. președinte Ţuțuianu, am fost asigurați că vor începe
peste câteva zile lucrările.

4. Consilierul local Șerban Ion:
- vreau să-l felicit pe dl. viceprimar pentru ce a făcut la Șuța la intrare pe strada Deal. Aș vrea
că acțiunile de curățenie să continue și la Raciu, la locul de joacă sau la stadion.

5. Consilierul local Burtescu Aurică:
- dacă tot ne aduce dl.  primar până la Siliștea nu putem să punem și noi  o firmă aici  cu
Consiliul Local?

6. Primarul Grădinaru Vasile:
- firma există, puteți verifica afară.  

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna august 2014:

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordurilor de parteneriat cu Unitatea Școlară cu
Personalitate  Juridică  Raciu,  Parohia Ortodoxă Raciu,  Cabinetul  Medical  Individual  dr.
Filip Rodica și Cabinetul Medical Individual dr. stomatolog Constantinescu Anamaria;

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


