
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.05.2015 

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. 68 din data de 22.05.2015, 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 invitați  la  ședință  consilierul  cadastru Bănulescu Liliana  și  consilierul  urbanism
Dimitriu Mirel.
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Bucur Simona, președintele de ședință pe luna mai, citește ordinea de zi: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții;
 Proiect de hotărâre privind modificarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

comunei Raciu”;
 Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia d-lui Marinescu Sorin și vacantarea mandatului de

consilier local;
 Diverse.

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 Organigramei și a Statului de funcții.
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 doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind modificarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Raciu”.
Consilierul cadastru Bănulescu Liliana dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
 am văzut că în anexă nu se regăsesc niște drumuri din Șuța: Mănești, Țurlea.
Consilierul cadastru Bănulescu Liliana:
 Ulița Mănești are sub 4 metri și nu intră pe asfaltare.  În actualul proiect de hotărâre sunt numai
străzile ale căror dimensiuni diferă de ce aveam până acum în domeniul public al comunei.
Consilierul local Burtescu Aurică:
 în legătură cu DS Stadion și cu Voiculești, văd că sunt trecute unele lățimi care nu sunt în realitate.
Consilierul cadastru Bănulescu Liliana:
 la acest  moment drumurile sunt acoperite pe unele porțiuni de vegetație,  dar când se vor începe
lucrările vor fi defrișate până la limitele proprietăților și se vor regăsi lățimile din domeniul public. 
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  prin  care  se  ia  act  de  demisia  d-lui  Marinescu  Sorin  și  vacantarea
mandatului de consilier local. 
Secretarul  comunei Raciu dă citire referatului întocmit în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat unanimitate de voturi.



Diverse:

1. S-a prezentat și s-a aprobat decontul trasportului cadrelor didactice pentru luna aprilie 2015;
2. Consilierul Local Badea Angel:

- ce facem cu drumul de la izlaz la Dâmbovița că își rup vacile picioarele?
3. Primarul Grădinaru Vasile:

- pentru că a fost cu dl. viceprimar la fața locului, o să-l invit pe dl. Șerban să vă explice ce s-a hotărât.
4. Consilierul local Șerban Ion:

- întradevăr am fost cu dl. vice acolo, situația este așa cum a relatat-o dl. Badea Angel. Am hotărât ca în
prima zi fără ploaie, când se va usca terenul, să luăm un utilaj să facem o rampă.
- pentru că tot am luat cuvântul, aș dori să-l rog pe dl. primar să rezolvăm și cu locul de joacă de la Raciu
care are nevoie urgent de igenizare.

5. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- revin cu situația de la Mălăiște. După ploile trecute tubul s-a colmatat. Nu se mai poate trece pe acolo nici
cu căruța.

6. Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
- aș dori să facem ceva ca să-i obligăm pe proprietari să-și refacă șanțurile din fața caselor. Poate nu ar strica
și niște amenzi.

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna iunie 2015:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului aferent trasportului cadrelor didactice pentru luna

mai 2015;
2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


