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ÎNCHEIAT ASTĂZI 18.12.2014 

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. 347 din data de 10.12.2014, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii de prezență rezultă este absent consilierul local Preda Cristian.
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 Șerban Ion, președintele de ședință pe luna decembrie, citește ordinea de zi:

 Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2014;
 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2015 ;
 Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

Diverse: 
 Aprobarea decontului lunii anterioare pentru transportul cadrelor didactice.
 Aprobarea raportului semestrial al Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară.

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.

Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei,  dă  citire  raportului  întocmit  în  susținerea  proiectului  de
hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 proiectul de hotărâre pe care ni l-a prezentat dl. primar astăzi e diferit de cel pe care l-am primit
eu. Inițial pentru drumul spre Perșinari se vorbea de 25.000 de lei, acum văd că nu mai e vorba de
acești bani.

Primarul Grădinaru Vasile:
- suma inițială pentru care am semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării era de 25.000 lei. Problema e
că trebuie să și ai lucrări spre decontare de suma asta, ori noi am făcut doar proiectare pentru drumul
Siliștea -Perșinari, in valoare de 17.000 lei, și pentru acesti bani am încheiat un act adițional la contract
cu ministerul. Acum suntem în faza de licitație a lucrării.

Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru și 1 abținere (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  stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru
anul 2015.

Stîlparu  Georgeta  –  consilier  taxe  și  impozite  dă  citire  referatului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 consider că în preambulul proiectului de hotărâre trebuiau trecute mai multe acte normative în
materie;
 mare nedreptate pe care o face acestă hotărâre este că jumătate din satul Șuța este situată în prima
zonă de impozitare. Nu vreau să mai spun celelalte argumente, dar vrea să vedeți că acest sat este cel mai
sărac dintre toate, că nu beneficiază de asistență medicală sau veterinară.
 dimpotrivă, satul Siliștea, de unde vine dl. primar, este privilegiat iar noi cei din Șuța suntem
discriminați. Mai mult decât atât, însuși faptul că noi ne ținem ședințele aici consfințește că Siliștea a a
ajuns de facto capitală a comunei.  Aici au asfalt,  asistență medicală și veterinară.  Pentru toate astea,
consider eu că ar fi mai îndreptățit ca satul Siliștea să se afle în zona A de impozitare.



 Nu mai spun că am citit în presă că drumul spre Perșinari o să devină principala cale de acces spre
București în timp ce un drum mai important, cel spre Lucieni e lăsat de izbeliște. 
 De asemenea,  la  terenul  extravilan  nu  mi  se  pare  normal  ca  zona  ”Valea  lui  Stoica”  să  fie
impozitată diferit. 
 La fel, în proiect se prevede că taxa de habitat este în 2015 de 16 lei si nu 18 cum am votat noi.
 Pentru toate acestea, și nu numai, eu voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
 vedeți că tabelele sunt date peste cap.
Consilierul taxe si impozite Stîlparu Georgeta:
 vedeți că la autovehicole sunt două criterii de plată. Nu este nicio greșeală.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- nu sunt de acord cu dl. Burtescu, atunci când judeci zona de impozitare legea e clară, se face și în
funcție de distanța față de centrele urbane, iar aici Șuța este privilegiată. 
Consilierul local Badea Angel:
 e foarte bine că se va face drumul spre Perșinari dar o mare problemă aici e acel podeț căzut, eu
nu știu dacă e la noi la Perșinari dar trebuie reparat neapărat.
Primarul Grădinaru Vasile:
     Am vorbit cu primarul de la Perșinari, mi-a promis că îl face.
Consilierul local Badea Angel:
 o altă problemă, despre care am tot vorbit, se referă la indicatoarele rutiere. Haideți  că facem
cumva să le amplasăm pe drumuri că e pericol real să se întâmple accidente. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru, 1 abținere (consilierul local
Marinescu Sorin) 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 privind acordarea unor ajutoare de urgență.  

Preda Mihaela – asistent social dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
  Am și eu câteva cazuri  de persoane care nu se regăsesc pe listă,  Nica Gheorghe sau Stancu
Constantin.
Primarul Grădinaru Vasile:
 vă dați seama că sunt o mulțime de cazuri sociale greve în comună și nu puteam să dăm tuturor
persoanelor cei 100 de lei. În general am încercat să-i trecem pe listă pe cei care nu au beneficiat anul
acesta de nicio suma ori la ajutorul de încălzire, de ajutoarele de la crucea alb galbenă sau altele. Dacă
sunt persoane pe care le-am omis, au o situație grea și nu au primit nimic anul acesta, o se le dăm prin
dispoziție cei 100 de lei.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 acest tabel de 60 de persoane trebuia aprobat mai înainte în Comisia de asistență socială;
 de asemenea, observ că sunt prea puțini din Șuța și pre mulți din Siliștea
Consilierul local Vlăsceanu Niculae:
- vă rog să-l aveți în vedere și pe Pantelin Constantin de la Șuța. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

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

1. Consilierul Preda Mihaela – asistent social prezintă Raportul de activitate semestrial.
Raportul este aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Se aprobă cuantumul decontului cu transportul cadrelor didactice pe luna anterioară.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- e o bătaie de joc faptul că nu plătim decontul profesorilor;
- directorul școlii văd că nu vrea să acționeze. În locul lui, eu dădeam de mult în judecată primăria să-mi
obțin drepturile. N-am nimic cu el dar l-aș schimba din funcție.
3. Consilierul local Marinescu Sorin:
- de vină nu e directorul școlii ci sindicatele din învățământ și primăria.
4. Primarul Grădinaru Vasile:
-  eu nu m-am opus niciodată când am avut bani să plătim decontul profesorilor, dar acum efectiv nu
avem.



-  am făcut,  inclusiv săptămâna asta,  o adresă la Consiliul  Județean să ne dea bani pentru acoperirea
acestei cheltuieli.

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna decembrie 2014:

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

Președinte ședință, Secretar,


