
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 24.10.2014 

În conformitate cu dispozițiile art.  39,  alin.  1,  și  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. 189 din data de 20.10.2014, emisă de primarul comunei Raciu.

Din  consultarea  condicii  de  prezență  rezultă  sunt  absenți  consilierul  local  Șerban  Ion  și
consilierul local Savu Niculae.

Se  întrunește  astfel  cvorumul  necesar  prevăzut  de  lege  pentru  aprobarea  proiectelor  de
hotărâre din ordinea de zi.  

Participă în calitate de invitați prof.  Isari Ionuț, directorul Școlii Gimnaziale Raciu, și Amuza
Daniel, petent.

Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Consilierul local Burtescu Aurică propune completarea acestuia.
Procesul verbal, conținând completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Marinescu Sorin, președintele de ședință pe luna octombrie, citește ordinea de
zi:

 Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2014;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30.09.2014;
 Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la gestiunea serviciului de transport public

local de persoane prin curse regulate;
 Diverse: 

- Aprobarea decontului lunii anterioare pentru transportul cadrelor didactice;
- Discutarea cererii de concesionare/închiriere a izlazului din satul Siliștea, nr. 5192/14.10.2014.

Ordinea de zi 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.
D-na Ghiga Alina, contabilul Primăriei, dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului

de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș dori să o întreb pe d-na contabilă dacă mai avem excedent bugetar și la ce capitol.
Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu:

 avem excedent, este vorba de 195 de mii, în capitolul agricultură.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 văd că se cheltuiesc în continuare sume la canalizare, sunt curios unde se mai fac lucrări că noi
am apobat aici să se facă lucrările de la Raciu spre Șuța Seacă și nu văd să se miște ceva.

 mai observ că pe Lista de investiții pentru Șuța nu este prevăzut niciun leu.
 de asemenea, nici pentru cadrele didactice nu se prevăd sume. E vina aici atât a primarului cât

și  a  directorului  școlii.  După părerea mea profesorii  trebuiau să meargă în  instanță  dacă
primarul nu vrea să le plătească transportul.

 În legătură cu securizarea în școli părerea mea este că directorul este slab și nu știe să se
impună. Eu de fiecare dată am cerut să se ia măsuri în legătură cu securizarea școlilor, chiar
cu poliția dacă este cazul.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 d-na contabilă ar fi trebuit să explice mai clar faptul că banii de la capitolul Agricultură sunt, 

de fapt, din subvenția de la APIA, nu sunt excedent, ci sume cu o destinație specială, care nu pot
fi folosiți unde vrem noi ci doar pentru administrarea izlazurilor.

Primarul Grădinaru Vasile:
 văd că mi se tot aruncă în spate că nu vreau să plătesc transportul profesorilor. Că nu e rea

credință, vă rog să vedeți că de câte ori am putut eu am plătit. Acum pur și simplu nu avem



bani. Ni se dăduse inițial 30 de mii de lei la rectificarea bugetară iar consilierii județeni ai ACL
ne-au diminuat suma la 19 mii lei. Sunt articole în presă, cu poze, nu inventez eu acum.

Consilierul local Bucur Simona:
 sigur, e ușor să dăm vina unii pe alții, dar nu putem găsi oare nicio soluție pe plan local să dăm

acești bani profesorilor?
Primarul Grădinaru Vasile:

 din ce dacă nu sunt bani?
Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:

 Pentru că s-a vorbit în Consiliul Local despre activitatea Consiliului de administrație al școlii
vreau să știți că acest organism nu este subordonat Consiliului Local. Am încercat să facem
multe lucruri bune atât p plan profesoral cât și pentru dotarea școlilor. Trebuie să mai știți
însă că banii pe care îi avem în bugetul școlii nu îi putem folosi decât pentru reparații curente
restul investițiilor mari trebuind să fie aprobate de dvs. și executate de Primărie.

Primarul Grădinaru Vasile:
 aș dori să-l întreb pe dl. director dacă, atunci când a venit Curtea de Conturi, i s-a imputat ceva

în legătură cu lucrările pe care le-a executat la școală.
Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:

 În final, nu, dar au vrut să ni le impute.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 îi mai spun odată d-lui director că pentru a securiza școlile nu îi trebuiesc decât două lacăte și
o adresă la poliție.

Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
 în vară s-au primit adrese de la Prefectură, Consiliul Județean și Inspectoratul  Județean de

Poliție prin care se solicita Consiliului Local să securizeze incinta școlilor. Ce a depins de noi,
adică instalarea de camere de supraveghere, am făcut.

Consilierul local Ilie Marius Ionuț:
-  Întradevăr, sâmbăta și duminica, se joacă fotbal la școala Șuța, și asta pentru că poarta rămâne
deschisă. Nu cred că e așa greu să luăm două lacăte.
Consilierul local Badea Angel:
 eu credeam că vorbim aici de faptul că profesorii nu-și primesc drepturile, nu de două lacăte.
Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
- Revin și vă spun că până acum nu am avut probleme cu securizarea școlilor.

Se  trece  la  vot,  proiectul  de  hotărâre  este  aprobat  cu  10  voturi  pentru  și  1  împotrivă
(consilierul local Burtescu Aurică).

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 a bugetului
local la data de 30.09.2014.

D-na Ghiga Alina, contabilul Primăriei, dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului
de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 am rugat-o pe d-na contabilă să defalce cheltuielile pentru capitolul 51. Văd că nu a făcut asta.
 De asemenea, văd că la capitolul Cultură avem cheltuieli mari deși activitate culturală nu prea
avem.
Primarul Grădinaru Vasile:
 la capitolul Cultură, suma de 25 de mii lei este pentru pictura de la biserica Raciu.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- aș fi dorit o defalcare a fondurilor care s-au cheltuit pe transport, furnituri de birou și altele;
 pe de altă parte, nici până acum nu mi s-a răspuns ce fond de carte mai avem la bibliotecile
școlare Raciu și Șuța Seacă.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 nu aș vrea să o nedreptățim pe colega noastră, d-na bibliotecară care ne-a prezentat în fiecare
raport situația fondului de carte.   

Se  trece  la  vot.  Proiectul  de  hotărâre  este  aprobat  cu  10  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   luarea unor măsuri referitoare la gestiunea
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Secretarul comunei Raciu dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
 Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul Diverse:

1. Se aprobă prin vot decontul transportului cadrelor didactice.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- sunt de acord cu acest decont cu condiția ca el să fie și plătit profesorilor.

2. Amuza Daniel, petent: 
- am depus și eu o cerere de concesionare/închiriere a izlazului din satul Siliștea, cu nr. 5192/14.10.2014.  V-am
transmis în scris ce vreau eu să fac. Aș vrea să știu dacă îmi dați sau nu dreptul meu, conform legii. 

3. Consilierul loca Burtescu Aurică:
- eu spun că dacă te pui bine cu primarul, te rezolvă. De altfel, văd că cererea ta se adresează primarului și nu
nouă așa că nu înțeleg ce răspuns vrei de la noi.

4. Consilierul local Badea Angel:
- v-am mai spus că acest om este foarte pervers, izlazul trebuie dat undei asociații a crescătorilor de animale că
deja sunt oameni care mă întrebă dacă Daniel o să-i mai lase să intre cu vacile.

5. Consilierii locali hotărăsc în unanimitate respingerea cererii petentului Amuza Daniel.
6. Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu: 

- Aș dori să vă mai atrag atenția că avem probleme cu centrala de la Școala Raciu care ne poate lăsa
oricând. Trebuie avut în vedere acest aspect atunci când veți aproba bugetul pentru anul viitor.

7. Consilierul loca Burtescu Aurică:
- păi atunci faceți o adresă pentru toate problemele cu care se confruntă școala.

8. Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
-  alte investiții  care ar fi  necesare pentru anul viitor ar fi  cele două locuri  de joacă de la Șuța și
Siliștea. Ar fi bine și ele să fie prinse în buget. 
-  o  altă  problemă pe care  o  avem este  legată de  încălzirea de  la  Școala Șuța,  cred că ar  trebui
anunțată firma că centralele sunt în garanție.

9. Primarul Grădinaru Vasile:
- întâmplător eu am fost chiar azi la Școala Șuța și era cald.

10. Consilierul Dragomir Ruxanda Mădălina:
-  eu știu cazuri  de colegi care își  băgau aerotermele ca să se încălzească și  nu cred că bagau de
nebuni.

11. Primarul Grădinaru Vasile:
- după părerea mea acolo e o problemă de organizare, trebuie văzut și la ce oră se face focul și cât de
des este el întreținut.

12. Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu:
-  pentru  că  am  văzut  că  dl.  Marinescu  a  ridicat  problema  echipelor  de  fotbal  școlare,  cred,  de
asemenea, că și Consiliul Local ne poate sprijini pentru dotarea acestora și pentru deplasarea lor la
competiții.    

Completări:



Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna noiembrie 2014:

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

Președinte ședință, Secretar,


