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ÎNCHEIAT ASTĂZI 29.08.2014 

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. 159 din data de 22.08.2014, emisă de primarul comunei Raciu.

Din  consultarea  condicii  de  prezență  rezultă  este  absent  consilierul  local  Badea  Angel  –
motivat..

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.

Consilierul local Preda Cristian, președintele de ședință pe luna august, citește ordinea de zi:

 Proiect de hotărâre privind  încheierea 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;

 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici  ai
obiectivului  de  investiție  „Asfaltare  drum  local  Șoseaua  Nouă  Siliștea  –
Perșinari”;

 Diverse:  Aprobarea  decontului  lunii  anterioare  pentru  transportul  cadrelor
didactice.
Ordinea de zi a ședinței este aprobată  cu unanimitate de voturi.
Consilierul local Burtescu Aurică:

-  știam că luna aceasta d-na contabilă trebuia să ne propună discutarea contului  de execuție,  nu
înțeleg de ce nu s-a întâmplat asta.

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  încheierea 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.

Secretarul comunei dă citire raportului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 faptul că cei trei parteneri ai noștri lipsesc astăzi de la ședință consider că e o sfidare. Pe de
altă parte consider că în acest parteneriat ar trebui cooptată și Parohia Șuța pentru că Centrul
After School e pentru copiii din toată comuna. Oricum preotul e PSD-ist, nu cred să aibă ceva
împotrivă.

 Pe de altă parte, la Centru trebuiau făcute concursuri pentru angajare, nu să mergem la plata
cu ora.

 De asemenea, trebuiau stabilite prioritățile la selectarea copiilor și o comisiei de selecție.
Primarul Grădinaru Vasile:
- v-am explicat ședințele trecute că nu putem să angajăm pe nimeni în această perioadă, varianta pe
care am găsit-o pentru a începe activitatea cu copiii la 15 septembrie e să facem niște contracte de
prestări servicii cu un cadru didactic ce o să se ocupe numai de Centru, fără a mai preda și în altă
parte, și cu o femeie de serviciu care se va ocupa și de distribuirea hranei. La fel, la stația de epurare
am încheiat un contract de prestări servicii cu un mecanic.

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 Indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiție „Asfaltare drum local Șoseaua Nouă Siliștea –
Perșinari”

Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.

Primarul Grădinaru Vasile:
 o să încercăm să obținem finanțare pentru această investiție pe fonduri guvernamentale, avem
și niște promisiuni în acest sens. 

Consilierul local Burtescu Aurică:
 pentru acest drum au fost prevăzuți în fiecare listă de investiții din ultimii ani o mulțime de
bani însă mă cam îndoiesc că acest drum ar avea o importanță atât de mare;
 consider că drumul spre Lucieni e mult mai important sau cel spre Stadion în Șuța, unde am
auzit că s-a apucat să-l mai cârpească fotbaliștii cu piatră de la biserică;
 iar în legătură cu asfaltarea de la intrarea în Șuța consider, așa cum am și scris într-un articol
dintr-un cotidian local, că acela a fost ”darul Consiliului Județean” și nicidecum meritul Primăriei.
Primarul Grădinaru Vasile:
 observ că dl. Burtescu nu a mai fost demult pe drumul spre Lucieni altfel ar fi văzut că acolo se
lucrează în acest moment.
 Cât privește drumul de la Siliștea, cred că toți consilierii  din acel sat vă pot explica care e
importanța acelui drum și cu cât ușurează accesul spre Perșinari sau chiar Titu.  

Se  trece  la  vot.  Proiectul  de  hotărâre  este  aprobat  cu  11  voturi  pentru  și  1  împotrivă
(consilierul local Burtescu Aurică). 

Se trece la Diverse. S-au înscris la cuvânt:

Consilierul local Burtescu Aurică:
 în legătură cu firma Lue, din cei câțiva porcușori de care vorbea dl. primar patronul de aici a
adus  deja  peste  1800  de  capete  iar  dejecțiile  le  deversează cu  furtunul  pe  câmp.  Eu  nu o  să  las
lucrurile așa, o să încerc să mai scriu pentru că situația este intolerabilă. Sper ca în timp și cetățenii
din Șuța să vadă cu nu eram nebun când le spuneam care sunt pericolele acestei ferme și când o veni
mirosul peste ei să-mi dea dreptate. Nu este posibil să dai autorizație de funcționare la așa ceva fără
studiu de impact.
 L-aș ruga pe dl.  primar să verifice cele sesizate de mine și să ne informeze despre această
situație.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 consider că modul cum s-a procedat la After School  a fost greșit, supărarea nostră față de dl.
primar este legată este legată de faptul că a existat o problemă de comunicare.
 Sunt curioasă, de altfel cum o să ne oblige pe noi cadrele didactice dl. director să venim la After
School.
Primarul Grădinaru Vasile:
 noi nu obligăm pe nimeni, este vorba de copii și de voluntariat aici, dacă aveam mai mulți bani
puteam plăti și colaboratorii.
Consilierul local Bucur Simona:
 nu cred că problema se leagă numai de bani, cum spunea și colega mea aici a fost o problemă
de comunicare. Consider că era mai normal să fi fost organizat un concurs pentru cadrul didactic.
Primarul Grădinaru Vasile:
 nu puteți spune că nu ați știut, v-am întrebat inclusiv pe voi dacă știți persoane care ar putea
lucra la Centru After School. Dar vă mai spun odată, nu am angajat p nimeni, am încheiat doar niște
contracte de prestări servicii pentru începea anul școlar și eu sunt obligat să dau drumul activității la
After School.  
 



Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna septembrie 2014:

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

Președinte ședință, Secretar,


