
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 11.02.2015 

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. 18 din data de 05.02.2015, 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. 
Participă în calitate de invitat la ședință prof. Isari Ionuț – directorul Școlii Raciu.
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Propun completări: Consilierii locali Burtescu Aurică, Marinescu Sorin și Drăgan Gheorghe.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă (consilierul local
Burtescu Aurică).

Viceprimarul Voicu Nicolae, președintele de ședință pe luna februarie, citește ordinea de zi: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2015;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor de la

școlile de pe raza comunei Raciu;
 Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  Regulamentului  Local  de  Urbanism  aferent  Planului

Urbanistic General;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a investiției „Asfaltare drum local Șoseaua Nouă

Siliștea – Perșinari”;
 Diverse.

Primar Grădinaru Vasile: 
 aș mai dori, cu acceptul dvs., să mai fie trecute pe ordinea de zi încă trei proiecte a căror discutare

este  urgentă:  Proiect  de  hotărâre  privind  acoperirea  definitivă  din  excedentul  bugetului  local  al
unității administrativ – teritoriale a deficitului secțiunii de dezvoltare; Proiect de hotărâre privind
mandatarea speciala  a reprezentantului  U.A.T.  în  Adunarea Generala  a Asociației  de Dezvoltare
Intercomunitară  ‹‹Reabilitarea colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării  deșeurilor solide în
județul Dâmbovița›› și Proiect de hotărâre privind  stabilirea sumelor pentru recuperarea cheltuielilor
ocazionate de tipărirea și distribuirea Atestatelor de producător și a Carnetelor de comercializare a
produselor din sectorul agricol.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 am avut și eu două propuneri de proiecte de hotărâre, unul privind construirea unui dispensar în satul

Șuța Seacă și al doilea privind amenajarea spațiului de joacă al Grădiniței Șuța Seacă. Văd că nu mi
s-au luat în seamă, aș vrea să se consemneze că sunt refuzat.

Primarul Grădinaru Vasile:
 propunerile d-lui Burtescu privesc modificarea listei de investiții și cred că e mai bine să le discutăm

la aprobarea bugetului.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- aș dori ca votul pentru propunerile mele să fie formulat de fiecare consilier  local în parte și să spună
fiecare dacă e pentru sau împotrivă, iar dacă e împotrivă care îi sunt argumentele pentru care e împotrivă.  
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- aș propune dl. președinte de ședință să inversăm ordinea discutării punctelor ca bugetul să fie ultimul.
Se trece la vot. Ordinea de zi a ședinței, conținând completările propuse de primarul Grădinaru Vasile și
propunerea consilierului Drăgan Gheorghe,  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 aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor de la școlile de pe raza
comunei Raciu.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Bucur Simona:
-  aici ar trebui să introducem și bursele de merit, pentru stimularea elevilor cu rezultate bune la învățătură.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 ar fi bine ca la ședința următoare să vedem și noi care sunt elevii care beneficiază de aceste burse.   
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  completarea  Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului
Urbanistic General. 
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 că ar  fi  bine să fie  făcută  precizarea  că procentul  de ocupare al  terenurilor  se va referi  doar la
clădirile primăriei sau ale căminului cultural, și nu la școli, de exemplu.

Consilierul local Burtescu Aurică:
-  este  bună propunerea d-lui  Drăgan,  mai  mult  decât  atât  eu am câteva soluții  pentru a extinde curțile
școlilor. De exemplu, la Șuța școala are pe titlu de proprietate 1 hectar de pădure în spate. Cred că ne putem
extinde cu curtea școlii acolo prin schimbarea destinației terenului.
Se  trece  la  vot.  Proiectul  de  hotărâre,  conținând  propunerea  consilierului  local  Drăgan Gheorghe,  este
aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă
consiliului  Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea valorii totale a investiției „Asfaltare drum local
Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”.
Secretarul  comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 Aș dori să vină la ședință și cei care întocmesc referatele, de exemplu aș dori să-l invitați pe dl.
Dimitriu, de la compartimentul urbanism, pe care aș dori să-l întreb mai multe lucruri referitoare la
drumurile din comună.

 În legătură cu acest drum consider că s-au cheltuit o grămadă de bani pentru pietruirea lui și acum o
luăm de la capăt, chiar aș dori ca d-na contabil să ne spună suma exactă.

Primarul Grădinaru Vasile:
- o să vă răspund eu, este vorba de 1,6 miliarde, lei vechi, lucrarea fiind făcută în colaborare cu Consiliul
Județean Dâmbovița. 
Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 12 voturi  pentru și  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică). 

Pentru  al  patrulea  punct  al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind  acoperirea definitivă 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  cincilea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind    stabilirea  sumelor  pentru  recuperarea  cheltuielilor
ocazionate  de  tipărirea  și  distribuirea  Atestatelor  de  producător  și  a  Carnetelor  de  comercializare  a
produselor din sectorul agricol. 
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 mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T. în Adunarea
Generala  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ‹‹Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,
prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița››.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 



Consilierul local Burtescu Aurică:
 având în vedere că până acum mandatar la comunei a fost tot dl. primar, vin și îl întreb dacă a votat

sau nu creșterea tarifului la gunoi de la 16 la 18 lei pe gospodărie.
Primarul Grădinaru Vasile:
- nu e vorba de nicio mărire, este vorba de o revenire la tariful inițial de 18 lei. Reducerea de 16 lei a fost în
vigoare numai doi ani.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru  al  șaptelea  punct  al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă consiliului  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2015.
Contabilul  comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 în primul rând, mă așteptam să găsesc și eu în buget măcar denumirea satului Șuța Seacă. Acesta nu
există. Se pare că, din punctul de vedere al primăriei, noi avem numai îndatoriri dar nu și drepturi;

 banul public în comuna Raciu se cheltuie de multe ori fără nicio noimă, la cheltuielile primăriei, cel
puțin, e un jaf. I-am cerut de mai multe ori d-lui primar să ne prezinte modalități de reducere a
cheltuielilor și am fost ignorat;

 la cheltuieli materiale, furniturile de birou sunt foarte scumpe;
 la consultanță, am prevăzut 10.000 lei în condițiile în care noi avem contabil, pe când la achiziții

cărți doar 1000 de lei;
 la învățământ cheltuielile de curățenie sunt 3000, pe când la primărie sunt triple;
 la sănătate avem 2000 de lei în condițiile în care spațiile unde funcționează cabinete medicale sunt

concesionate și medicii au obligația să-și plătească utilitățile;
 de asemenea, vă rog să țineți cont de propunerile formulate de comisia noastră în privința sportului,

și nu numai;
 la Biserici văd 25.000 de lei, sper ca d-na contabil să nu aibă probleme acasă cu soțul că dăm prea

puțin;
 de asemenea, la Protecția mediului sunt foarte multe lucruri de spus;
 am înțeles că Școala a înaintat o serie de propuneri care, văd eu, nu au fost nici ele luate de dl.

primar în considerare;
 după cum spuneam, în Lista de investiții nu se regăsește cuvântul Șuța Seacă;
 văd aici că se propune la primul punct construcția unui sediu pentru primărie. Consider că am greșit

grav când am dat terenul de peste drum, căci acolo se putea construi un sediu pentru primărie;
 în timp ce 1000 de locuitori din Șuța n-au asistență medicală, noi ne pregătim de cumpărarea unui

autoturism. Actualul autoturism a devenit de drept proprietatea d-lui primar care îl folosește după
propria voință;

 în  legătură  cu cultura,  am citit  în  presa locală  că s-au alocat  o  mulțime de  bani  către  Căminul
Cultural Raciu însă nouă nu ni s-a prezentat până acum niciun deviz;

 la Protecția  mediului  am aflat  cu stupoare că în anul 2013 s-au executat  lucrări  de continuare a
canalizării pe străzi din satele Raciu și Siliștea;

 în legătură cu asfaltarea de la Siliștea – Perșinari înțeleg că va face lucrarea firma Potențial Cons din
Târgoviște care se ocupă cu electricitatea și nu cu drumurile;

 aș dori să-i felicit pe colegii mei de comisie pentru modul în care s-au desfășurat lucrările ședinței;
 în legătură cu cererea mea de introducere a celor două puncte pe ordinea de zi aștept răspuns scris

din partea d-lui primar.
Primarul Grădinaru Vasile:

 în legătura cu extinderea de canalizare, nu puteți spune că nu ați știut sau că nu v-au fost prezentate
aceste lucrări. S-au aflat pe lista de investiții aprobată de consiliul local în fiecare an. Este vorba de
lucrări de canalizare făcute pe străzi pe care urma să se facă asfaltarea.

 în privința lucrărilor de extindere a canalizării în satele Raciu și Șuța Seacă acestea sunt aprobate la
Compania de apă pe POS Mediu II, un program finanțat din fonduri europene.

 de asemenea,  Căminul Cultural trebuie să-l terminăm anul acesta,  și ne-am obligat în acest sens
atunci când am accesat proiectul integrat. 

Consilierul local Bălașa Cristian:
 aș vrea să-l întreb pe dl. primar dacă pentru spațiile de joacă avem nevoie de SF și PT.

Primarul Grădinaru Vasile:



 conform legii, da. Dacă cineva se riscă să facă fără, e treaba lui.
Consilierul local Bucur Simona:

 ar trebui să trecem peste orgoliile politice și să vedem care este interesul copiilor de la Școala Raciu.
Nu poți să pretinzi performanță de la cadre didactice și de la elevi atâta timp cât înghețăm în clase.
Cât poate să coste o centrală termică nouă, nu cred că e un efort așa de mare pentru o primărie.
Consiliul local trebuie să sprijine școala.

 De asemenea, avem nevoie de un dispensar în satul Șuța. Dacă nu se găsește teren, îl donez eu pe al
bunicii mele.

Consilierul local Ionuț Ilie:
 aș dori ca în Lista de investiții să fie trecut că asfaltarea drumurilor locale se va face la Șuța.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 și eu am făcut mai multe propuneri privind terenul unde am putea construi dispensarul. Părintele

zicea că ne poate da teren în cimitir, sau în spatele școlii Șuța unde avem 1 hectar din care putem
mări curtea școlii, sau înspre izlaz, însă adevărul e că din partea d-lui primar nu se vrea.

Primarul Grădinaru Vasile:
 cunoașteți  că  am  mai  făcut  o  solicitare  pentru  o  construcție  pe  terenul  din  curtea  școlii  la
Inspectoratul Școlar și nu ne-au dat voie.

Prof. Isari Ionuț – directorul Școlii Raciu:
 Prezintă în fața Consiliului Nota de fundamentare pentru solicitările școlii.

Consilierul local Bucur Simona:
 nu e normal ca în bugetul comunei să nu avem cheltuieli pe bugetul complementar pentru școală. E

vorba de orgoliu și de voință aici.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 Eu zic să luam 5000 de la biserici să dăm la școli.
Consilierul local Bucur Simona:
- e trist că nu se înțelege că nu poți să faci performanță când stai în frig. Noi pregătim generația de mâine,
aceea care ne va plăti pensiile.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

 propun atunci să luăm 10.000 de la iluminat, 10.000 de la Protecția Mediului și 5.000 de la biserică
să dăm către școli.

Consilierul local Bucur Simona:
- să nu mai trecem achiziția autoturismului acum și să o prindem la următoarea rectificare.
Primarul Grădinaru Vasile:

 atunci hai să luam și de la decontul profesorilor, jumătate de an, și să completăm suma la rectificare.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:

 de ce să luăm de la profesori? Nu avem biserici, echipe de fotbal sau altele? Nu putem să ne luăm
noi răspunderea în numele colegilor noștri.

Consilierul local Burtescu Aurică:
 mai bine ar fi să nu mai plătim toți banii pentru lucrările făcute la canalizare. Să luăm 20.000 de aici

și să-i mutăm la dispensarul Șuța.

Președinte  de  ședință  supune  la  vot  mai  întâi  Proiectul  de  hotărâre  propus  de  primar,  fără  modificări.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru, 1 abținere (consilierul local Drăgan Gheorghe) și 3
împotrivă (consilierii locali Bucur Simona, Marinescu Sorin și Burtescu Aurică).

Diverse:
1. Primarul Grădinaru Vasile prezintă consilierilor adresa primită de la firma de cablu tv UPS.
2. Consilierul local Burtescu Aurică:

 am solicitat și noi majorarea indemnizației de ședință la nivelul de 5% din salariul primarului și plata
a 1-2 ședințe de comisie și a unei ședințe în plen;

3. Primarul Grădinaru Vasile:
 indemnizațiile de ședință sunt plafonate prin lege la nivelul salariului primarului din decembrie 2012

 



Completări:
Consilierul local Burtescu Aurică:

 aș dori să se consemneze că la începutul ședinței dl. Primar a refuzat să mi se înscrie pe ordinea de zi
cele două proiecte de hotărâre;

 de  asemenea,  eu  am nominalizat  cheltuielile  primăriei  clar,  pe  capitole,  iar  acestea  nu  au  fost
consemnate așa cum le-am prezentat eu;

 la Șuța am spus, nu că părintele ne dă spațiu în cimitir pentru dispensar, ci în casa parohială;
 aș dori ca procesele verbale de ședință să îmi fie puse la dispoziție în termenul de 3 zile prevazut de

Legea nr. 215.
Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- eu am spus că toate instituțiile sunt ale noastre și trebuie să avem grijă de ele și nu că trebuie să luăm bani
de la biserici. 

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna februarie 2014:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de merit ce se vor acorda elevilor de la

școlile de pe raza comunei Raciu.
2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


