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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 09.04.2015 

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. 52 din data de 02.04.2015, 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. 
În debutul ședinței, secretarul comunei Raciu comunică solicitarea PNL Dâmbovița de inițiere a unui proiect
de hotărâre vizând încetarea mandatelor consilierilor locali Marinescu Sorin și Badea Angel.
Luând în vedere hotărârea pronunțată de Curtea Constituțională în această speță, respectiv cererea adresată
Parlamentului  României  de a reglementa prin lege situația  aleșilor  locali  care și-au părăsit  formațiunile
politice pe lista cărora au fost aleși, consilierii locali amână luarea unei decizii până la momentul pronunțării
Parlamentului.
 
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Propun completări: consilierii locali Burtescu Aurică și Drăgan Gheorghe. 
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (consilierul local
Burtescu Aurică).

Consilierul local Bălașa Cristian, președintele de ședință pe luna aprilie, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 31.03.2015;
2. Proiect de hotărâre privind depunerea la APIA, Centrul Județean Dâmbovița, a cererii unice de plată pentru anul
2015, pentru suprafața de 75 ha izlaz comunal;
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate  al  Bibliotecii  Publice  Raciu  pentru  anul  2014,
Programului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul 2015 şi Calendarului acțiunilor culturale pe anul 2015;
4. Diverse.

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 aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 31.03.2015. Ghiga Alina, contabilul
Primăriei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Prof. Isari Ionuț, dir. al Școlii Raciu, prezintă contul de execuție la data de 31.03.2015 al unităților școlare.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Eu voi vota împotriva acestui cont de execuție pe care îl consider un jaf al banului public. Aș avea
multe de zis dar vreau să vă dau un singur exemplu, doar la telefoane s-au cheltuit 30 de milioane.

Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 12 voturi  pentru și  1 împotrivă  (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 depunerea la APIA, Centrul Județean Dâmbovița, a cererii unice de plată
pentru anul 2015, pentru suprafața de 75 ha izlaz comunal. 
Secretarul comunei dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 abținere (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 aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pentru anul
2014, Programului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul 2015 şi Calendarului acțiunilor culturale pe anul
2015.   



Barbu Cateluta, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Raciu, dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului
de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Aș dori să o întreb pe d-na bibliotecară câte volume gestionează de la Școala Raciu și, de asemenea,
câte volume mai are Biblioteca Școlară Șuța și cine o gestionează;

- De asemenea, aș dori să o întreb de ce nu sunt implicate mai multe cadre didactice în programul de
activități.

Barbu Cateluta, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Raciu:
- Am primit  în gestiune de la  Școala Raciu  un număr de 1220 volume,  care se adaugă celor  ale

bibliotecii comunale;
- La Școala Șuța nu știu cine se ocupă, cred că dl. director știe mai bine;
- În privința implicării cadrelor didactice, acestea au participat de fiecare dată la acțiunile noastre și

cred că profesorii de aici pot confirma.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

- Da, vă confirm și eu că d-na Cateluța ne-a fost alături la toate acțiunile. Vă rog să vă uitați pe net să
vedeți câte astfel de activități am avut împreună.  

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

  Diverse:
1. Primarul Grădinaru Vasile prezintă consilierilor acțiunile derulate de Primărie în luna anterioară. 

Completări:

Ordinea de zi a ședinței consiliului local pentru luna mai 2015: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de personal;
 Proiect  de hotărâre privind modificarea Inventarului  bunurilor  care aparțin domeniului  public al comunei

Raciu; 
 Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


