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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.06.2014 

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. 125 din data de 20.06.2014, 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 completări consilierii locali Burtescu Aurică și Dragomir Ruxanda Mădălina.
Procesul verbal, conținând completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina, președintele de ședință pe luna iunie, citește
ordinea de zi:  

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local ala comunei Raciu pentru anul 2014;
 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a

Centrului After School Raciu.
 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 regulamentului de organizare
și funcționare a Centrului After School Raciu. 

Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

 având în vedere numărul de elevi preconizat pentru Centrul After School sigur o să mai fie
nevoie de încă un cadru didactic pentru că unul singur nu face față la 40 de copii.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 în preambulul proiectului de hotărâre sunt trecute prea puține acte normative, consider că ar
trebui completat cu actele juridice care reglementează protecția copilului, mai ales cel cu handicap.
 de asemenea, trebuiesc trecute legile financiare și cele care reglementează paza obiectivelor;
 ar mai trebui completat, după părerea mea, și cu unele criterii după care acești copii să fie
primiți la Centrul After School. Și mă refer aici la copiii în plasament sau la cei cu handicap pentru că
nu consider că e normal și nici legal să-i excludem din start.
  mi se pare exagerat și numărul de copii pe grupă;
  în privința persoanei care va fi numit administrator al Centrului cred că ar fi bine să fie tot
cadru didactic iar femeia de serviciu să aibă și cunoștințe de puericultură și să nu aibă doar 7 clase.

Primarul Grădinaru Vasile:



 o să vă citesc din studiul de fezabilitate cu care am câștigat finanțarea pentru acest proiect. O
să vedeți că acolo sunt stipulate destul de clar categoriile de copii cărora ne adresăm, e vorba de copii
din familii sărace pe care să-i putem ajuta.

Consilierul local Bucur Simona Roxana:
 ar trebui să scoatem din regulament prevederea care se referă la coordonarea de către un
psiholog pentru că aceasta ne obligă să avem angajată o astfel de persoană;
 de asemenea, nu mi se pare în regulă ca acel cadru didactic ce va supraveghea copiii să aibă
neapărat gradul I;
  o altă problemă e legată de obligația ca acel cadru didactic să preia elevii de la școală.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 legat de psiholog, eu știu că toți profesorii au cunoștințe de psihologie;
 preluarea copiilor se poate face sau de cadrul didactic sau de părinți, problema este legată de
programul diferit la școală al elevilor.

Consilierul local Bucur Simona Roxana:
- dacă în regulament scrie că acel cadru didactic va prelua copiii de la școală, el răspunde pentru
siguranța lor;
 în privința psihologului, aici sunt lucrurile mult mai complicate, eu de exemplu nu pot să fac
terapie ocupațională cu copiii;

Consilierul local Burtescu Aurică:
 e vorba aici și de calitatea cadrului didactic ce va fi angajat;
 de asemenea, ar trebui pusă aici problema și a copiilor din plasament, pentru că nu trebuie să-
i discriminăm.

Primarul Grădinaru Vasile:
 acest proiect făcut de noi nu se adresează acestor copii;

Consilierul local Bucur Simona Roxana:
 să știți că vorbeam și în numele colegilor mei atunci când mă refeream la psiholog;
 pe de altă parte, eu știam că asistenții maternali pentru asta sunt plătiți, inclusiv pentru a
supraveghea copiii la teme.

Consilierul local Badea Angel:
 Confirm și eu cele spuse de d-ra Simona, eu personal sunt asistent și vă spun că pot pierde
salariul dacă aduc copilul la After School.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 eu nu aș prea crede asta, păi la școală nu îi trimiteți?

Consilierul local Bucur Simona Roxana:
 asistenții maternali au atribuții de supraveghere a copiilor stabilete prin fișa postului.  

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Se trece la Diverse. S-au înscris la cuvânt:
Primarul Grădinaru Vasile:

 prezintă în fața Consiliului local o informare cu privire la acțiunile derulate de Primărie în
luna anterioară;

 avem o problemă legată de cabinetul medicului de familie din Raciu. După cum știți nu o să
mai primească autorizația de la DSP, spațiul fiind impropriu. 

 am  făcut  o  adresă  la  DSP  pentru  a  trimite  la  noua  locație  propusă,  sediul  secundar  la
Primăriei, inspectori, aceștia au venit și ne-au spus care sunt modificările pe care ar trebui să
le facem în acel spațiu pentru a fi autorizat. În zilele următoare vom face un deviz al lucrărilor
însă principala problemă este cea financiară;

 am fost și pe Ulița Stadionului din satul Șuța care s-a degradat după ultimele ploi. Trebuie să
găsim, și aici am nevoie și de acordul dvs., soluția să vedem cum din subvenția de la APIA am
putea repara aceste drumuri care duc în izlaz.

 și racordarea la canalizare merge greu, am făcut adrese către cetățeni dar sunt foarte puțini
înscriși.
Consilierul Local Bucur Simona Roxana:

 ce facem cu decontul profesorilor?
Primarul Grădinaru Vasile:



 dacă vine vreo rectificare o să ducem sume și acolo.
Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:

 ce facem cu apa de la Neciu că s-a înfundat iar conducta?
Consilierul local Ilie Marius Ionuț:

 soluția e ca oamenii să-și mai facă singuri și șanțurile.
Consilierul Șerban Ion:
 eu aș propune să reintroducem pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre referitor la închirierea
izlazurilor;
 aș dori să-l întreb pe dl. primar dacă nu se poate găsi o soluție să ajutăm familia Ganu, care se
confruntă cu o situație grea în aceste momente.
Consilierul local Ilie Marius Ionuț:
 în legătură cu banii pentru reamenajarea spațiului pentru medicul de familie, consider că și d-
na doctor ar trebui să participe la cheltuieli, mai ales că aceste cabinete sunt private.
Primarul Grădinaru Vasile:
 eu am ridicat problema costurilor, o să avem o discuție cu d-na doctor să vedem cum putem
rezolva problema.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 în legătură cu Ulița Stadionului consider că aceasta ar trebui lărgită să poată intra pe acolo și
un autobuz până la terenul de fotbal și asta din cauză că proprietarii au intrat în drum;
  de altfel, situația asta este generală în satul Șuța. Dl. inginer cu urbanismul ar trebui să vină și
să-i oblige pe proprietari să se retragă pe linia drumului.  

Completări:
Consilierul local Burtescu Aurică:

 eu nu am afirmat că trebuie să primeze copiii cu handicap, eu doar am susținut cauza copiilor
din plasament care și ei au dreptul la educație;

 în legătură cu psihologul nu cred că din intervenția mea s-a înțeles că trebuie să angajăm noi
unul.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

- Aș dori să se consemneze că eu am spus că trebuie să eliminăm dintre condițiile de angajare ale
personalului cele legate de vârstă. 

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna iulie 2014:

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

Președinte ședință, Secretar,


