
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.09.2014 

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. 173 din data de 24.09.2014, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii de prezență rezultă că 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.

Consilierul local Ilie Marius Ionuț, președintele de ședință pe luna septembrie, 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 la data de 30.06.2014;
 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Raciu în consiliul de

administrației al Școlii Gimnaziale Raciu pentru anul școlar 2014 – 2015;
 Diverse: Aprobarea decontului lunii anterioare pentru transportul cadrelor didactice.

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 Raciu, dă citire raportului întocmit în susținerea
proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș dori să o întreb pe d-na contabilă în ce data a primit adresele de la Direcția de finanțe
pentru că, în opinia mea, trebuia convocată o ședință de îndată.
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 contului de execuție la data de
30.06.2014.

Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, dă citire raportului întocmit în susținerea
proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 vreau să atrag atenția d-nei contabile că încălcăm prevederile legii votând prea târziu acest
proiect de hotărâre.
 de asemenea,  aș dori ca lista cu cheltuieli să fie defalcată pentru a fi mai ușor urmărite;
 o altă problemă pe care vreau să o ridic este cea legată de decontul transportului cadrelor
didactice. Mă mir că la nivelul primăriei nu se înțelege că un profesor nu poate trăi doar din salariu și
să mai plătească și câteva milioane pe lună pe transport.
 de asemenea, aș dori să întreb dacă s-a introdus serviciul de internet la Școala Șuța?
 pe de altă parte consider că lucrările la rețeaua de iluminat public trebuie să fie făcute cu
garanție de bună execuție că se strică prea des.
  am mai observat că la capitolul agricultură a fost alocată o sumă extrem de mică pe când la
canalizare s-au alocat mulți bani și nu am văzut lucrările.
 concluzionând, vă comunic faptul că voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre și solicit d-
lui primar să ne prezinte un Raport privind reducerea cheltuielilor instituției. 
 



Se  trece  la  vot.  Proiectul  de  hotărâre  este  aprobat  cu  11  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  desemnarea reprezentanților Consiliului
Local Raciu în consiliul de administrației al Școlii Gimnaziale Raciu pentru anul școlar 2014 – 2015.

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

 în legătură cu acest consiliu de administrație niciodată nu mi s-a răspuns ce face.  Așa ne
trebuie dacă avem un preot director al școlii, rezultatele se văd. Consider că ar fi mai bine să vedem și
alți oameni prin consiliul de administrație, eu, de exemplu, i-aș propune pe doi consilier tineri Preda
Cristian și Bălașa Cristian.

Consilierii locali Preda Cristian și Bălașa Cristian declină propunerea declarând că actualul loc de
muncă nu le dă posibilitatea de a fi prezenți la ședințele consiliului de  administrație al școlii.

Consilierul local Ilie Marius Ionuț:
- în condițiile în care cei doi colegi propuși nu doresc să facă parte din consiliul de administrație, eu aș
dori să-i propun pe d-na consilier Dragomir Ruxanda Mădălina și pe dl. viceprimar Voicu Nicolae.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre conținând propunerea consilierul local Ilie Marius Ionț
este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (Burtescu Aurică).

Se trece la punctul Diverse:

Primarul Grădinaru Vasile: 
 dă citire procesului verbal încheiat de comisia din partea primăriei care s-a deplasat la ferma
din Șuța Seacă aparținând SC Luie SRL, la sesizarea dl. consilier Burtescu Aurică.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 șanțul săpat de Luie merge de la ferma de porci până la marginea izlazului și se deversează în
zona numită Podișca Răcenilor;
 Luie nu deversează doar apă de ploaie ci și mizeria rezultată din spălarea curții de ciment;
 în ceea ce privește mirosul, se simte chiar și pe uliță la Ţurlea sau pe Șuța Deal;
 dacă nu se iau măsuri eu o să ajung cu siguranță în instanțele de judecată;
 de asemenea, vreau să-i spun mai tânărului meu coleg Ionuț că se înșela când spunea că acolo
sunt doar 50 de porci, iată că sunt peste 1400.
Consilierul local Ilie Marius Ionuț:
 cei peste 1000 de porci au fost aduși în ultima săptămână.
Primarul Grădinaru Vasile:
 toți  cei  care  avem  porci  știm  că  mirosul  e  o  problemă  și  dacă  ai  doar  câțiva,  ai  tăi,  în
gospodărie;
 așa probleme cu mirosul de la animale e și pe Raciu, că numai un singur cetățean are peste 30;
 până una alta cei de la Luie au toate actele în regulă, în momentul când vor încălca legea îi
vom sancționa, noi sau alții;
 însă vă spun că mi-aș dori să am în comună mai muți investitori mari pentru că de la ei luăm
taxe și impozite mai mari;
 aș dori să vă dau citire Informării  privind activitatea Centrului After School,  mulțumind în
același timp cadrelor didactice care, pe bază de voluntariat, au venit să lucreze cu copiii de aici.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 aș dori să-l între pe dl. primar care sunt cei trei copii din Șuța?
 Consider că în comisia care a făcut selecția copiilor ar trebuie să intre mai multe persoane. De
asemenea, văd, după nume, că nu prea avem copii săraci aici. După mine, selecția s-a făcut arbitrar.
Primarul Grădinaru Vasile:
 v-am mai spus și în ședințele anterioare că la selecția copiilor am avut în vedere, în primul
rând, pe cei de la Școala Raciu și asta pentru că nu avem cum să le asigurăm transportul din celelalte
două sate până la Centru;



 trebuie  să știți  că  am întrebat mult  mai  multe  familii  decât  cei  care sunt  înscriși  la  After
School, chiar eu, împreună cu funcționari de la Primărie, am luat-o din poartă în poartă și am discutat
cu familiile. Mulți însă, vă spun sincer, nu credeau că o să demarăm activitatea, credeau că e doar o
chestie electorală și ne-au spus că nu vor să-și dea copiii.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 Aș dori să-l întreb pe dl. viceprimar dacă e rudă cu acești copii Voicu Mario Cristian și Voicu
Marius?
Viceprimarul Voicu Nicolae:
 cu unul din ei da, cu celălalt nu.
Consilierul Burtescu Aurică:
 Aș dori să-l întreb pe dl. primar care au fost criteriile de selecție a firmei de catering.
Primarul Grădinaru Vasile:
 după cum ați putut vedea este vorba de o firma chiar din Șuța Seacă dar care are restaurant ul
pe Platoul Prefecturii în Târgoviște.
 Fiind vorba de copii, nu orice firma poate livra mâncare, condițiile de igienă sunt destul de
stricte, și e bine așa pentru că trebuie să fii sigur ce dai acestora să mănânce;
 am încercat să discutăm cu mai multe primării care au After School, firma selectată de noi
lucrează cu marea majoritate a acestora și nu a avut probleme.
Dl. Amuza Daniel, crescător de ovine din satul Siliștea:
 revin cu cererea mea de concesionare a izlazului Siliștea și aș dori ca să fie pusă în discuție la
ședința de luna următoare.
Consilierul local Badea Angel:
 În legătură cu cerea d-lui Amuza Daniel cred că înainte de a decide dacă îi dăm sau nu izlazul
comunei poate ar trebui să-l punem să dovedească faptul că măcar propria gospodărie știe să și-o
administreze, că pică acoperișul pe el, și poate ar trebui să-l determinăm să nu-și mai lase propria
mamă să cerșească pe drumuri.
 Eu, știți, am făcut prostia să-l ajut de nenumărate ori pe acest individ, chiar l-am luat odată și
l-am dus la spital beat mort, și drept mulțumire acum mi-a făcut plângere penală și m-a înregistrat în
propria mea curte. Vă spun e unul dintre cei mai perfizi oameni.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
 pentru  că  n-am  apucat  să  vorbesc  atunci  când  s-a  votat  desemnarea  reprezentanților  în
consiliul de administrație al școlii aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru încredere și să îi
spun d-lui Burtescu faptul că eu nu sunt o persoană comodă pentru dl. director al școlii așa cum a
afirmat.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 eu sunt supărat pe d-na Mădălina nu pentru altele ci pentru că nu mi s-a răspuns nici astăzi
când am întrebat consiliul de administrație câte cărți sunt la bibliotecile școlare Raciu și Șuța Seacă.
Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
 ce facem cu firma de cablu că iar ne-am mărit abonamentul și pică foarte des?
Primarul Grădinaru Vasile:
 noi le-am făcut adresă să vină să renegociem contractul pe care îl avem cu ei dar văd că ne
ignoră. Singura soluție e ca ei să aibă concurență.
Consilierul local Marinescu Sorin:
 aș vrea să ridic problema stadionului din Raciu care acum arată dezastruos;
 de asemenea, foarte mulți oameni îmi spun de drumul spre Picior de Munte, sunt porțiuni unde
nici cu piciorul nu mai poți să mergi. Mai ales că am cheltui bani acum mai mulți ani pe un studiu de
fezabilitate și nu s-a mai făcut nimic.
 la fel, s-au promis o sumedenie de lucruri, reabilitarea Căminului Cultural, de exemplu, și acum
tinerii din comună nu au și ei unde se mai aduna la o discotecă sau la un film;
 aș dori și eu o listă cu cei de la 416 pentru că le plătim o mulțime de bani, să vedem și noi ce fac
de banii ăștia;
 de asemenea, observ că alocăm bani pentru sport în condițiile în care mie, la școală, nu mi    s-a
dat  niciun  ban  pentru  echipa  de  fotbal.  De  multe  ori,  deplasările  le-am  plătit  din  propriul  meu
buzunar.
Primarul Grădinaru Vasile:



 Drumul spre Picior de Multe am vrut să-l asfaltăm pe fonduri europene dar, din păcate, colegii
de la Dragodana nu au vrut să participe la acest proiect;
 Sigur, e ușor să spui că trebuie să facem aia și aia, dar aș dori să-l întreb pe dl. Marinescu de
câte ori a fost cu mine la Florin Popescu să facem rost de bani pentru comună?           
Consilierul local Burtescu Aurică:
 cred că dl. Marinescu are dreptate și nu trebuie să i se bage pumnul în gură, de ce dl. primar nu
poate să recunoască că stadioanele și din Raciu și din Șuța arată execrabil?
 De asemenea, eu am spus de mai multe ori că securitatea în școli reprezintă o mare problemă.
Consilierul local Bucur Simona:
 nu trebuie să vedem școala separat și primăria separat. Dacă se face ceva în școli se face în
primul rând pentru copii.
 în privința securității  în școli,  trebuie să se face în mod concret ceva nu doar să se arunce
problema de pe o parte pe alta. 
Consilierul local Ilie Marius Ionuț:
 eu rămân la ideea că securitatea e problema școlii. La Târgoviște școlile se ocupă să angajeze
o firma de pază.
Consilierul local Bucur Simona:
 lucrul asta este valabil pentru o școală cu un număr mare de copii și se plătește din fondul
școlii, ori la noi nu se strânge așa ceva.
Primarul Grădinaru Vasile:
  am  pus  pe  primul  loc  școlile  când  a  fost  vorba  de  investiții,  uitați-vă  numai  cum  arată
primăria ca să vedeți diferența. După părerea mea era mai bine când banii erau la Primărie și noi ne
ocupam de investiții. Acum școlile au banii lor. Dar odată cu banii vine și răspundere și nu mulți o au.
 

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna octombrie 2014:

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

Președinte ședință, Secretar,


