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JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.06.2015 

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. 87 din data de 22.06.2015, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că sunt absenți consilierii locali Bucur Simona și Badea Angel.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Burtescu Aurică, președintele de ședință pe luna iunie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Barbu Mariana;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea delimitării unor străzi din comuna Raciu, sat Siliștea;
3. Diverse:

- aprobarea decontului aferent trasportului cadrelor didactice pentru luna mai 2015;
- aprobarea Raportului semestrial al Serviciului de Autoritatea Tutelară și Asistență Socială.

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: Proiect de hotărâre
privind  modificarea  comisiei  de  validare.  De  asemenea,  se  vor  prezenta  Informarea  privind  starea
economică, socială și de mediu a comunei Raciu în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, cât și Raportul de
activitate pentru anul 2014 al viceprimarului comunei Raciu.
Ordinea de zi, conținând propunerea făcută, 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 modificarea comisiei de validare.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe: 
- propun completarea comisiei de validare cu d-na consilier local Dragomir Ruxanda Mădălina.  
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre, conținând propunerea făcută, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Comisia de validare verifică, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001, a administrației
publice locale,  republicată,  cu modificările  și completările ulterioare,  legalitatea alegerii  doamnei Barbu
Mariana pe lista electorală a PDL Dâmbovița, constatând că un fost respectate dispozițiile legale și că nu
sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care propune plenului validarea mandatului acesteia. 
 
Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Barbu Marina.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Barbu Mariana depune în fața Consiliului Local jurământul la intrarea în funcție.

Pentru al treilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă
consiliului Proiectul de hotărâre privind modificarea delimitării unor străzi din comuna Raciu, sat Siliștea.
Secretarul  comunei  dă  citire  referatului  întocmit  de  Compartimentul  Registru  Agricol,  Cadastru  și
Agricultură.
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 mai 2015;
2. Consilierul  Preda  Mihaela,  asistent  social  al  Primăriei  Raciu,  prezintă  în  fața  plenului  Raportul

semestrial privind activitatea de asistență socială, promovarea și protecția peroanelor cu handicap, pe
semestrul I, din anul 2015.

3. Consilierul local Burtescu Aurică:
- aș dori să o întreb pe d-na consilier dacă Primăria a acordat în acest an burse de ajutor social?

4. Consilierul Preda Mihaela:
- nu am acordat așa ceva.  

5. Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
- la Neciu s-a colmatat burlanul și se inundă zona, trebuie să intervenim de urgență;
- de asemenea, la Marin Creața sunt șerpi și șobolani că nu a mai cosit nimeni;
- o altă problemă o am cu firma de transport Attic care își face de cap. Nu respectă deloc programul curselor
și trimit numai microbuze în loc de autobuze.

6. Amuza Daniel, cetățean din satul Siliștea:
- am o plângere de făcut împotriva d-lui secretar care face fals în acte în fața instanței de judecată. Eu am
fost corect și am renunțat la toate plângerile penale împotriva Primăriei, dar văd că Primăria nu a făcut la
fel.
- aș vrea să știu și eu cu cât e plătit din bani publici avocatul Primăriei;
- o să mă duc în penal și împotriva șefului inspectoratului de poliție, Zepiș, care văd că și el ia de bune
minciunile Primăriei.

7. Zaharia Alin, secretarul comunei Raciu:
- dl. Amuza se referă la o amendă pe care a primit-o de la Compartimentul Urbanism, și pe care a contestat-
o în instanța de judecată, pentru că a distrus un drum în zona Desalinare pentru a scoate conductă metalică.
Drumul respectiv ducea la cimitirul amenajat în acea locație de comunitatea adventistă din Raciu care nici
până azi nu își poate îngropa morții acolo. 

8. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- aș vrea să felicit pe toți absolvenții clasei a VIII-a de anul acesta, care au avut medii foarte bune, cât și pe
ceilalți elevi performanți care au primit premii de excelență din partea Primăriei.
9.  Consilierul local Burtescu Aurică:

- legat de situația burselor, aș dori să modificăm hotărârea dată de noi ședința trecută și să instituim, așa cum
spune și legea, burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social.
- de asemenea, aceste burse să fie acordate de către diriginte sau de profesorii școlii iar nu de către primar
care nu își face decât campanie electorală.

10. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- elevii au primit premiile școlare de la diriginții lor, primarul nu a acordat decât premiile de excelență.

11. Consilierul local Burtescu Aurică:
păi asta am spus și eu, trebuie modificată hotărârea să nu mai dăm premii de excelență ci burse școlare.

Completări:
Consilierul local Burtescu Aurică:
- eu l-am întrebat pe dl. primar dacă s-au dat burse sau premii de excelență, pentru că dacă s-au dat premii
de excelență acestea nu sunt acoperite de hotărârea votată de noi. 

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna iulie 2015:
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului UAT în Adunarea Generală a

Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Reabilitarea  colectării,  trasportului,  depozitării,
prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.

2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


