
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.01.2014 

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. 11 din data de 24.01.2014, 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.
Consilierul local Burtescu Aurică propune completări.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.
La ședință participă în calitate de invitat dir. Școlii Raciu, prof. Isari Ionuț.

Consilierul local Vlăsceanu Niculae, președintele de ședință pe luna ianuarie, citește ordinea de
zi: 

 Proiect de hotărâre privind aprobare bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2014;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea contului de execuție al bugetului comunei la

31.12.2013;
 Proiect  de  hotărâre privind  acoperirea definitiva din excedentul  bugetului  local  al  unității

administrativ – teritoriale a deficitului secțiunii de dezvoltare;
 Proiect  de  hotărâre  privind  inventarierea  și  reevaluarea  activelor   aflate  în  patrimoniul

comunei Raciu;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru

anul 2014;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Raciu;
 Diverse: Aprobarea decontului lunii anterioare pentru transportul cadrelor didactice.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 aș  dori  scoaterea  de  pe  ordinea  de  zi  a  Proiectului  de  hotărâre  vizând  aprobarea

strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Raciu. Consider că înainte de a fi aprobat,
acest proiect trebuie să fie discutat și cu cetățenii.

Primar Grădinaru Vasile: 
- Prefectura Dâmbovița ne-a solicitat chiar săptămâna trecută să avem acest document. Vreau
să vă spun că fără strategie de dezvoltare nu se mai pot accesa fonduri europene.
Se trece la vot. Ordinea de zi a ședinței este aprobată  cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă
(consilierul local Burtescu Aurică).

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  aprobare bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2014.
Consilierul  Ghiga Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă citire  raportului  întocmit  în  susținerea
proiectului de hotărâre.
Primarul  Grădinaru  Vasile  dă  citire  situației  alocarălor  bugetare  de  la  Consiliul  Județean și
Direcția Generală a Finanțelor Publice Dâmbovița.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș dori  ca d-na contabil  să ne prezinte și  un referat  în legătură cu acest proiect  de
hotărâre.



Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, dă citire structurii veniturilor și cheltuielilor pe
fiecare capitol bugetar.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 în legătură cu decontul cadrelor didactice, ce facem?
Primarul Grădinaru Vasile:

 vreau să știți că banii pe care îi primim anul acesta din alocările de la Consiliul Județean
și Direcția de Finanțe sunt mai putini de cât cei alocați anul trecut și, în plus, noi suntem
obligați să contribuim din bugetul local atât pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu
handicap cât și al Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

 știți foarte bine că până în 2013 am fost la zi cu plata acestor deconturi către profesori
însă de atunci am avut cheltuieli mari, legate, în principal, de dezvoltarea infrastructurii
din comună și n-am mai avut bani și pentru profesori.

 o soluție am înțeles că ar fi să se plătească din anumite economii care s-ar face, dar dl.
director trebuie să se intereseze cum se poate face asta în mod concret.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 eu voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre pentru că văd că în continuare satul
Șuța Seacă este discriminat;
 după părerea mea sunt multe cheltuieli în actualul buget nejudicioase;
 în privința investițiilor, văd din nou că satul Șuța este lăsat fără asistență medicală;
 de asemenea, observ că lucrările pe izlazuri sunt trecute la investiții iar de continuarea
canalizării și la Șuța nu se mai vorbește;
  o să insist pe lângă dl. director să bage un telefon și la Școala Șuța. De asemenea, vreu
să-i  spun  că  mai  ales  în  weekend  o  mulțime  de  tineri  bat  mingea  de  zidul  Școlii  Șuța,
deteriorând pereții iar lumina la școală arde și ziua și noaptea.
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu:
 banii  primiți  ca subvenție  de la APIA au fost  prinși  în  anii  trecuți  în  afara  bugetului
comunei;
 acum, pentru că s-a schimbat și legislația, suntem obligați să-i evidențiem în bugetul
local la investiții.
Se trece la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (consilierii
locali Marinescu Sorin și Bucur Simona) și 1 vot împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică).

Directorul Școlii  Raciu, prof. Isari Ionuț, solicită președintelui de ședință permisiunea de a-și
susține în fața consiliului peste rând cererea privind aprobarea decontului pentru transportul
profesorilor din luna anterioară. Președintele de ședință o aprobă.
Directorul  Școlii  Raciu  prezintă  structura  decontului  și  legislația  care  oferă  aceste  drepturi
cadrelor didactice.
Consilierul local Burtescu Aurică:

 sfătuiesc  conducerea  școlii  să  dea  în  judecată  primăria  pentru  că  unde  e  lege  nu-i
tocmeală.

Directorul Școlii Raciu, prof. Isari Ionuț: 
 nu vrem să ajungem chiar acolo, noi știm că sunt greutăți financiare. O să mă interesez

să văd dacă există acea posibilitate de care vorbea dl. primar.

Decontul pe luna anterioară 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  aprobarea  contului  de
execuție al bugetului comunei la 31.12.2013.
Contabilul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 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  privind  acoperirea  definitiva  din
excedentul bugetului local al unității administrativ – teritoriale a deficitului secțiunii de dezvoltare
Contabilul  comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Pentru al patrulea punct al ordinii  de zi,  primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind inventarierea și reevaluarea activelor
aflate în patrimoniul comunei Raciu.
Contabilul  comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al cincilea punct al ordinii  de zi,  viceprimarul  Voicu Nicolae, inițiatorul proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări
de interes local pentru anul 2014
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al  șaselea punct al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de
hotărâre, prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind   aprobarea Strategiei  de dezvoltare
durabilă a comunei Raciu.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 am citit  această strategie de dezvoltare locală și  cred că era bine dacă o aveau toți
colegii mei, măcar în rezumat;

 mă nemulțumește faptul că în planurile de investiții dispensarul de la Șuța este trecut de
abia în anul 2016.

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

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna februarie 2014:

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

 Diverse. 

Președinte ședință, Secretar,


