
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 14.07.2015 

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. 96 din data de 10.07.2015, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că sunt absenți consilierii locali Dragomir Ruxanda Mădălina și
Bălașa Cristian.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
La ședință participă, în calitate de invitat, profesorul Isari Ionuț, directorul Școlii Raciu.
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.

Consilierul local Drăgan Gheorghe, președintele de ședință pe luna iulie, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind  prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Raciu, a
Regulamentului  Local  de  Urbanism  şi  aprobarea  Regulamentului  local  referitor  la  implicarea
publicului în revizuirea Planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului  inițiate sau aflate în
competența de aprobare a Consiliului Local al comunei Raciu;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investiția”Asfaltare
drumuri locale în comuna Raciu, județ Dâmbovița”;

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generala a
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,
prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”;

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generala a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Civitas Târgoviște”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2015;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015;
7. Diverse.

Consilierul local Burtescu Aurică: 
- aș dori scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2,  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Indicatorilor
tehnico-economici pentru investiția ”Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, județ Dâmbovița”, deoarece
nu ni s-a pus la dispoziție proiectul ci doar indicatorii tehnico-econiomici. Dacă ni se punea la dispoziție și
proiectul am fi aflat că satul Șuța este din nou lăsat la coadă, în etapa a doua, de fapt a noua, a asfaltării.

Ordinea de zi a ședinței este supusă la vot. Acesta este aprobată cu 10 voturi pentru și 1 vot împotrivă
(consilierul local Burtescu Aurică).

Consilierul local Drăgan Gheorghe, președinte de ședință, popune discutarea punctului 2 la punctul 4 al
ședinței. Propunerea este acceptată. 

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Raciu, a Regulamentului
Local  de  Urbanism  şi  aprobarea  Regulamentului  local  referitor  la  implicarea  publicului  în  revizuirea
Planurilor  de  urbanism sau  de  amenajare  a  teritoriului  inițiate  sau  aflate  în  competența  de  aprobare  a
Consiliului Local al comunei Raciu.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 acest plan trebuie adus la cunoștința publicului pentru că cetățenii  trebuie să fie informați  nu ca
atunci când firma Lue a făcut crecătoria de porci pe șest, fără consultarea publicului.



 Propun să fie amplasate panouri de informare a publicului în fiecare sat pentru ca populația să știe
toate lucrurile acestea.  

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  mandatarea  speciala  a  reprezentantului  U.A.T.  in  Adunarea
Generala  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,
prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre 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  mandatarea  speciala  a  reprezentantului  U.A.T.  in  Adunarea
Generala  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,
prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat unanimitate de voturi.

Pentru  al  patrulea  punct  al  ordinii  de zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici  pentru
investiția”Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, județ Dâmbovița”.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 revin și spun că noi nu știm ce votăm. Lipsește de aici proiectul nr. 989. Și lipsește pentru a ascunde
faptul că satul Șuța va fi ocolit de asfaltări.

Primarul Grădinaru Vasile:
 știți foarte bine că nu este așa, chiar ședințele trecute, atunci când ați votat modificările unor străzi în

domeniul public ați văzut despre ce străzi era vorba în satul Șuța.
 Că vom inteveni în faza a doua aici, e și nomal pentru că pe aceste străzi trebuie introdus mai întâi

sistemul de canalizare să nu ne apucăm să le asfaltăm și apoi să le spargem.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 9 voturi pentru, 1 împotrivă (consilierul local Burtescu
Aurică) și 1 abținere (consilierul local Bucur Simona).

Pentru  al  cincilea  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 30.06.2015.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

 Ca să fiu scurt, e un jaf în banii publici. La asistență juridică, furnituri, carburanți și altele, e jale. 
 Pe de ală parte, am văzut că au mai rămas niște bani de la achiziția tractorului, propun să-i ducem

către construcuția unui dispensar în satul Șuța. Pentru că m-au oprit și m-au întrebat oamenii din sat
de ce aici în Șuța n-avem dispensar, eu le-am spus clar, n-avem pentru că primarul se opune.

Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 10 voturi  pentru și  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică).

Pentru  al  șaselea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul
2015.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 10 voturi  pentru și  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică).



Diverse:

1. Prof. Isari Ionuț, directorul Școlii  Raciu, a prezentat  contul de execuție la data de 30.06.2015 al
bugetului Școlii Raciu;

2. Primarul Grădinaru Vasile:
- aș dori șă-l întreb pe dl. consilier local Burtescu ce demersuri a făcut până acum pentru a aduce fonduri la
bugetul local, și în special pentru satul Șuța Seacă?

3. Consilierul local Burtescu Aurică:
- la așa întrebare, nici nu meritați un răspuns.

4. Consilierul local Șerban Ion:
- aș dori să-l întreb pe dl. primar ce facem cu încălzirea la Școala Raciu;
- de asemenea, și la terenul de fotbal de la Raciu sunt probleme cu împrejmuirea. Trebuie intervenit de
urgență altfel echipa nu o să mai poată juca acolo. 

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna august 2015:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015.
2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


