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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 21.03.2014 

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.  86  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.
La ședință participă în calitate de invitat d-nul Isari Ionuț, dir.  Școlii  Raciu,  și d-nul Amuza
Daniel, petent. 

Consilierul local Badea Angel, președintele de ședință pe luna martie, citește ordinea de zi:

 Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  al  comunei  Raciu  pentru anul
2014;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii unice de plată la APIA – Centrul
Județean Dâmbovița;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu
pentru anul 2013, Programului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul 2014 și
Calendarului acțiunilor culturale pe anul 2014;

 Diverse: Aprobarea decontului lunii anterioare pentru transportul cadrelor didactice.

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 al comunei Raciu pentru anul
2014.
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei, 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 depunerii Cererii unice de
plată la APIA – Centrul Județean Dâmbovița.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 am luat  cunoștință  de  prevederile  Ordonanței  34/2013  si  de  normele  de  punere  în
aplicare.  De  aceea  nu  voi  vota  acest  proiect  de  hotărâre  pentru  că  noi  nu  avem
cunoștință despre modul cum s-au cheltuit până acum banii de la APIA luați de primărie
pentru izlazuri. Aș fi curios să aflu câți bani s-au cheltuit pe azotat, și cum s-a distribuit
acesta pe cele trei izlazuri ale comunei.

 Trebuie ca crescătorii de animale să se unească în asociații pentru a putea accesa ei
aceste fonduri.

 Un lucru bun pe care l-a făcut dl. viceprimar e legat de asanarea fostei gropi de gunoi de
la Șuța, care era un focar de infecție;



 de asemenea, un alt lucru bun e că cetățenii din Șuța au început să-și refacă șanțurile de
scurgere a apelor pluviale.

Viceprimar Voicu Nicolae:
 pentru că a venit vorba despre lucrări pe izlazuri, vreau să vă spun că marți o să avem,
împreună cu cei de la Legea 416, o acțiune pe izalzul Șuța Seacă – Raciu la acre vă invit și pe
dvs. să participați.
Primarul Grădinaru Vasile:
 eu nu cred că dvs. nu ați fost informați în legătură cu cheltuirea banilor de la APIA.
Toate cheltuielile făcute de primarie sunt prezentate detaliat atunci când aprobați contul de
execuție al bugetului local.  
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  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Publice
Raciu pentru anul 2013, Programului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul 2014 și
Calendarului acțiunilor culturale pe anul 2014.
Barbu Georgiana  Cateluța,  bibliotecar  în  cadrul  Bibliotecii  Publice  Raciu,  dă citire  raportului
întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 apreciez activitatea d-nei bibliotecare și o să votez pentru acest proiect de hotărâre însă
am impresia că această bibliotecă este mai curând școlară decât publică;

 constat, de asemenea, că numărul cititorilor este foarte mic, și că sediul bibliotecii se
află  într-un spațiu  impropriu,  după părerea mea acesta  ar trebui  mutat  într-una din
clădirile cumpărate pentru sediul secundar al Primăriei și care acum sunt nefolosite.

 Pe de altă parte ar fi bine dacă ar funcționa și bibliotecile școlare și chiar aș ruga-o pe d-
na bibliotecară să sprijine și activitatea acestora. 

Primarul Grădinaru Vasile:
 în privința spațiului pe care îl ocupă acum biblioteca Raciu sunt de acord că nu este unul
propriu. Vă spun însă că atunci când am făcut proiectul de extindere a Căminului Cultural am
luat în vedere și amenajarea unui spațiu corespunzător pentru Biblioteca Publică Raciu pentru
că locul ei este în Căminul Cultural.
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

La Diverse s-a înscris la cuvânt:

1. Dl. Amuza Daniel – cetățean din satul Siliștea:
- am adus și eu o cerere pe care doresc să mi-o luați în discuție, este vorba de a-mi închiria așa
cum scrie în Ordonanța 34/2013 o suprafață de 20 de hectare de pășune pentru oile pe care le
am.

2. Primarul Grădinaru Vasile:
- o să propunem în ședințele următoare ale consiliului local un set de reguli care să fie valabile
pentru toți cetățenii care doresc să închirieze suprafețe din izlazul comunei. Însă părerea mea
este că cea mai bună soluție ar fi ca oamenii să se reunească în Asociații ale crescătorilor de
animale ca să depună cereri pentru subvenția APIA.

3. Prof. Isari Ionuț, directorul UȘPJ Raciu:
- pentru că am văzut că s-a discutat ședința anterioară despre paza perimetrului școlilor, vreau
să vă spun că noi nu suntem obligați să asigurăm paza școlilor decât în timpul orelor de curs.

4. Consilierul local Burtescu Aurică:
- pe vremea când eram eu director la Școala Șuța, nu juca nimeni fotbal în curtea școlii;
- nu se pune problema că nu poate, dl. director nu vrea să securizeze școala că trei lacăte se
pot lua oricând iar când îi vedeți că sar gardul puteți suna oricând la poliție;
- dl. director e cel mai bine plătit bugetar din comună și văd că nu vrea să-și facă treaba, însă
așa este când nu ești de profesie.

5. Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:



- eu, la bază, am terminat Secția Litere  din cadrul Facultății de Teologie așa că nu prea înțeleg
de unde până unde nu aș fi de specialitate.
- pe de altă parte, dacă dl. Burtescu e revoltat că joacă cineva fotbal în curtea școlii Șuța de ce
nu vine personal sa-i dea afară sau să sune la poliție? Ce am putut face noi a fost să instalăm
un sistem performant de camere de supraveghere, însă ce se întâmplă după ore acolo nu mai
este treaba noastră.
- în legătură cu biblioteca Șuța Seacă avem prevăzută în statul de funcții jumătate de normă
pentru bibliotecar însă nu putem angaja pe nimeni, singura soluție este ca să ne vină cineva la
o completare de normă din altă parte.
-  în legătură cu telefonul  fix  de la Școala  Șuța nu știu  dacă mai  are rost  să-l  instalăm în
condițiile  în  care  toată  lumea  are  mobil  iar  corespondența  se  poate  purta  și  prin  poșta
electronică.

6. Consilierul local Badea Angel: 
- consider că sistemul de învățământ este făcut pentru profesori și nu pentru elevi, de aici și
rezultatele la învățătură.

7.  Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
- la simularea de anul acesta rezultatele au fost foarte proaste;
- chiar dacă mulți dintre copii și părinți nu au luat această simulare în serios, noi o luăm și avem
deja pregătite o serie de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

8. Primarul Grădinaru Vasile: 
- cum v-ați obișnuit deja de câteva luni, vă voi supune atenției dvs. situația decontului pentru
transportul cadrelor didactice pe luna anterioară, acesta fiind în valoare de 2626 lei. Aș dori
doar să-l întreb pe dl. Isari dacă a găsit o soluție ca, în acord cu ce supune legea pentru anul
acesta, să putem împărți aceste cheltuieli între noi și școală?

9.  Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
- nu știu care ar fi soluția, legea este forte ambiguă iar noi nu știu din ce capitol al bugetului
am putea suporta aceste cheltuieli.

10. Primarul Grădinaru Vasile: 
- aș dori să vă mai întreb dacă s-au mai strâns bani la fondul școlii?

11.  Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
- nu se mai strâng bani de la copii.

12. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- vreau să vă spun, pentru că s-a discutat aici despre activitatea bibliotecii, că d-na bibliotecară
face mult mai multe decât ce s-a scris în programul de activități,  în special  pentru cadrele
didactice.
- ca să vedeți numai o mică parte din acțiunile noastre vă invit să intrați pe facebook .

13. Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
- referitor la banii pentru decontul profesorilor, vreau să vă spun că mulți dintre ei îmi spun că
o să plece la Târgoviște pentru că nu își mai pot plăti naveta.

14.Primarul Grădinaru Vasile:
- nimeni nu e fericit cu banii, chiar acum am în control Curtea de Conturi și sincer mi-e jenă că
trebuie să iasă cele două doamne venite ca să meargă la toaletă în fundul curții.

15.Consilierul local Savu Niculae:
- drumul de la Ionel Păduraru este foarte prost, nu se mai poate circula pe el. Ar trebui să
băgăm niște piatră pe el.

      

Completări:



Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna aprilie 2014:

 Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  al  comunei  Raciu  pentru anul
2014;

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


