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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI 14.08.2015  
 

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. 107 din data de 10.08.2015, emisă de primarul comunei Raciu. 

Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu sunt absenţi. 

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 12 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local 

Burtescu Aurică). 

 

Consilierul local Ilie Marius Ionuţ, președintele de ședință pe luna august, citește ordinea de zi:  

 

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015; 

 Proiect de hotărâre privind asocierea dintre UAT comuna Raciu și Consiliul Județean Dâmbovița în 

scopul finanțării în comun a obiectivului de investiție ”Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, 

județ Dâmbovița”; 

 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei SVSU Raciu; 

 Diverse. 

 

Ordinea de zi a ședinței este supusă la vot. Acesta este aprobată cu unainimitate de voturi. 

 

 

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul 

de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015. 

Ghiga Alina, contabilul primăriei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Burtescu Aurică:  

 voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre pentru că iarăşi satul Şuţa lipseşte din Lista de 

investiţii. 

Consilierul local Bucur Simona: 

 am discutat anterior că vom prinde pe Lista de investiţii sistemul de încălzire de la Şcoala Raciu. 

Vorbim aici de peste 200 de copii, şi nu de profesori. Vreau să înţelegeţi că eu nu trag pentru mine, 

sunt titulară la Găeşti, dar e o problemă foarte gravă dacă vom fi obligaţi să lucrăm în aceleaşi 

condiţii ca iarna trecută. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

 să înţeleg din ce ne spuneţi că nu veţi mai preda la Şcoala Raciu? 

Consilierul local Bucur Simona: 

- nu ştiu asta, o să văd. Dar nu asta e important ci să rezolvăm odată problema încălzirii. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi 2 împotrivă (consilierii locali 

Burtescu Aurică şi Bucur Simona). 

 

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă 

consiliului Proiectul de hotărâre privind asocierea dintre UAT comuna Raciu și Consiliul Județean 

Dâmbovița în scopul finanțării în comun a obiectivului de investiție ”Asfaltare drumuri locale în comuna 

Raciu, județ Dâmbovița”. 

Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Burtescu Aurică:  



 pentrui că dl. primar ne-a spus data trecută că în satul Şuţa străzile vor fi asfaltate în faza a doua, aş 

dori să-l întreb dacă pe străzile propuse la asfaltare din Raciu şi Siliştea există, la acest moment, 

canalizare? 

Primar Grădinaru Vasile: 

 dacă aţi fi fost şi prin celelalte sate, poate că aţi şti. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru, 1 abţinere (consilierul local Bucur 

Simona) şi 1 vot 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 modificarea organigramei SVSU Raciu.  

Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.  

Consilierul local Burtescu Aurică:  

 ieri, la şedinţa de comisie, am prăpădit degeaba benzina până la Primăria Raciu, că văd că nimic din 

ce am propus în comisie nu a fost luat în seamă. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru, 1 abţinere (consilierul local Bucur 

Simona) şi 1 vot împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică). 

 

 

 

Diverse: 

 

1. Primarul Grădinaru Vasile: 

- prezintă o informare cu privire la posibilităţile comunei de accesa fonduri europene. 

2. Consilierul local Bucur Simona: 

- revin asupra problemei încălzirii de la Şcoala Raciu. Chiar vreau să invit pe colegi şi pe dl. primar să vină 

la mine la oră să vadă cum e să predai în frig. S-au strâns deja foarte multe probleme legate de orgoliu, nu 

trebuie transformată această problemă într-una personală. 

3. Consilierul local Bălaşa Cristian: 

 nu înţeleg de ce nu se poate aduce o firmă de specialitate care să ne spună în ce constă problema cu 

acele centrale şi să ne facă un deviz ca să ştim şi noi despre ce bani vorbim. 

4. Isari Ionuţ, director Şcoala Raciu: 

- dacă asta este problema o să contactez o firmă şi voi aduce un deviz, însă nu trebuie să fii mare specialist 

ca să vezi că centralele pur şi simplu nu fac faţă. 

5. Consilierul local Burtescu Aurică: 

- îmi pare rău că mai tânăra noastră colegă nu a înţeles faptul că centralele nu se repară din cauza certei 

dintre dl. primar şi dl. director al şcolii; 

- pe de altă parte, vreau să vă spun că cineva a făcut o cişmea la Cimitirul Şuţa, de unde se scurge apa peste 

mormântul soţiei mele şi nu numai. Trebuie să facem ceva să mutăm acea cişmea; 

- la Şcoala Şuţa Seacă anveloparea din spatele corpului principal este distrusă, încet dar sigur, de cei care 

joacă fotbal în curte. Îi cer d-lui director să închidă cu un lacăt poarta, nu cred că e chiar aşa de greu; 

- cât priveşte Dispensarul Şuţa, pot eu să zic până în 2020, dacă dl. primar nu vrea, nu se face. De exemplu 

am putea lua şi duce aici 8000 de lei de la şoseaua nouă care oricum nu se mai termină. 

6. Isari Ionuţ, director Şcoala Raciu: 

- problema cu sistemul de încălzire de la şcoală e că el nu a fost bun niciodată. Aşa cum am mai spus, o să 

chem pe cineva de specialitate ca să se pronunţe. Dacă aveam dreptul, conform legii, să iau centrală din 

banii şcolii o făceam demult. Dar nu vreau să fac ilegalităţi. Vreau să înţelegeţi că nu vorbim aici de faptul 

că centralele de acum ar fi stricate, pur şi simplu ele nu fac faţă. 

7. Consilierul local Bucur Simona: 

- tot nu înţeleg care ar fi paşii concreţi pentru rezolvarea problemei. 

8. Primarul Grădinaru Vasile: 

- trebuie să am în faţă un deviz făcut de o firmă de specialitate ca să vedem de ce bani avem nevoie. Apoi să 

vedem cât putem contribui noi şi cât şcoala la aceste costuri. Legal, binenţeles. 

9. Isari Ionuţ, director Şcoala Raciu: 

- aş mai vrea să vă anunţ cu mândrie că la ultima şedinţă a Inspectoratului Şcolar am fost lăudaţi pentru 

rezultatele deosebite obţinute de elevii noştri la evaluările naţionale. Măcar pentru aceşti copii merită să 

facem efortul de a nu-i mai lăsa în frig. 

 

10. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina: 



- cred că toate lucrurile o să se rezolve. Avem nevoie de pace şi linişte ca să trecem peste toate animozităţile 

şi să facem tot ce depinde de noi pentru copii.  

 

 

Completări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna septembrie 2015: 

1. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Raciu în consiliul 

de administraţie al Şcolii Gimnaziale Raciu. 

2. Diverse. 

 

 

 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 


