
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 02.02.2016 

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. 26 din data de 28.01.2016, emisă de primarul comunei Raciu.
Din  consultarea  condicii  de  prezență  rezultă  că  nu  sunt  absenți.  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.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Badea Angel, președintele de ședință pe luna februarie, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016;
2. Diverse.

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

Primarul  Grădinaru  Vasile  prezintă  în  faţa  Consiliului  Local  o  informare  cu  privire  la  licitaţia  vizând
atribuirea contractului de lucrări având ca obiect „Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu” şi cu privire la
acordarea tichetelor sociale pentru creşă.

Se trece apoi la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei.

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Primarul Grădinaru Vasile prezintă fundamenatarea bugetului şi a Listei de investiţii pentru anul 2016.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

- Mi se par exagerate cheltuielile pentru administraţia publică.
Consilierul local Burtescu Aurică: 

 Am în faţă lista de investiţii. Din 4 miliarde de lei vechi doar 50 de milioane de lei revin satului Şuţa
Seacă. Oricum aţi face calculul, procentul acordat aici este foarte mic. În această situaţie, consider că
se încalcă principiul dezvoltării unitare a localităţilor. De asemenea, se încalcă şi principiul accesului
la utilităţi, din acest punct de vedere satul Şuţa fiind mult văduvit. Când a fost vorba de zone de
impozitare am fost băgaţi la zona A iar când e voba de beneficii suntem la coadă. Repet, prin acest
buget se face o mare nedreptate satului Şuţa.

 În privinţa celorlate investiţii situaţia este la fel de proastă, de exemplu Căminul Cultural din Raciu
stă închis de 4-5 ani şi sunt convins că o să i se facă inaugurarea acum în campanie cu dl. Ţuţuianu
în frunte;

 În privinţa asfaltărilor şi aici Şuţa e dată la spate, în etapa a 2-a sau a 9-a de execuţie;
 În privinţa branşării al canalizare, la fel, unii sunt invitaţi să se racordeze la canalizare iar alţii doar

să plătească impozite;
 Sugerez d-lui primar să taie de la autoturism să mai pună la Şuţa că ce s-a alocat pentru achiziţie

teren pentru dispensar e foarte puţin, asta dacă nu o să fie scos total de pe Lista de investiţii cum s-a
mai întâmplat în anii trecuţi;

 Având în vedere toate acestea, şi multe altele, eu voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre.   
Primarul Grădinaru Vasile:

- În privinţa investiţiilor, iniţial am avut în minte la începutul anului un buget de aproximativ 20 de
miliarde care acoperea necesităţile comunei. Când mi-au venit cifrele de la finanţa şi mai ales de la
Consiliul Judeţean a trebuit să mă rezum la 15 miliarde. Am tăiat de la toate capitolele.



- Cât priveşte faptul că aş nedreptăţi vreun sat eu vă invit să ne uităm pe Lista de investiţii unde avem
reactualizarea Planului Urbanistic General, ce priveşte inclusiv satul Şuţa. 

- De asemenea, avem trecută ca investiţie şi extinderea reţelei de iluminat public în zona dintre satele
Şuţa Seacă şi Raciu;

- Asfaltarea drumurilor locale, aflată acum în procedură de licitaţie, cuprinde lucrări pe un număr de 6
străzi din satul Şuţa.   

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Aş dori să-l întreb pe dl. primar dacă cumpărarea autoturimului nu este mai bine să se facă prin

Programul Rabla.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Actuala maşină a primăriei are 10 ani vechime. Ştiţi că şi anul trebut am avut intenţia de a o lua dar
dacă a fost necazul cu centralele de la şcoli am preferat să duc banii acolo. 

- Dacă există posibilitatea de a o lua mai ieftin, indiferent că e programul Rabla sau leasing, aşa vom
proceda.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- La achiziţia de echipamente agricole trebuei să avem în vedere faptul că ele vor trebui folosite la
izlaz.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Vă daţi seama că aici este vorba de fonduri europene şi banii au destinaţie specială. Intenţionăm să
luăm o remorcă pentru tractor, o lama şi un distribuitor de azot.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Aş dori să-l întreb pe dl. primar de ce pentru cumpărarea terenului pentru Dispensarul Şuţa aţi scăzut

de la 15.000 la 5.000. 
Primarul Grădinaru Vasile:

- Am mai vorbit, 15.000 era pe bugetul iniţial pe care îl proiectasem la începutul anului. Când au venit
cifrele de la finanţe şi de la Consiliul Judeţean a trebuit să tai de peste tot.

Consilierul local Badea Angel:
- Consider că problema dispensarului de la Şuţa trebuie pusă în mod serios. Mă pun în locul lor şi,

sincer, cred că le e greu să vină în Raciu sau pe la Olteni pentru medic de familie.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Sunt de acord. Tratez cu seriozitate problema.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atunci hai să rezolvăm problema acum. Putem lua banii de la branşare.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Canalizarea s-a făcut pe fonduri europene. Suntem în perioada de monitorizare nu ne putem juca cu
cei acolo. Trebuie să avem cât mai mulţi branşaţi.

Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Am discutat  problema fondurilor pentru şcoli  în cadrul şedinţei  consiliului  de administraţie.  Am

făcut şi o adresă către Primăriei cu nevoiele noastre.

Primarul Grădinaru Vasile dă citire adresei înaintată de către conducerea Şcolii Raciu.

Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu:
- După  cum ştiţi,  conform legii,  şcoala  are  o  dublă  finanţare,  de  bază  şi  complementară.  Unele

cheltuieli le putem face din bugetul şcolii altele sunt în sarcina Primăriei. Din acestea din urmă, sunt
unele stringente pe care sutem obligaţi să le facem pentru a nu lua amendă. Este vorba securitatea în
muncă, avizele de la ISU, sau acoperirea investigaţiilor de medicina muncii pentru angajaţi.

- În plus faţă de acestea, am considerat că mai avem nevoie de amenajarea a două locuri de joacă la
Grădiniţe, la fel şi reabilitaterea terenurilor de sport ale şcolilor.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Nu vreu să supăr pe dl. director dar constat că atunci când finanţarea şcolilor se facea din bugetul

Primăriei exclusiv ne ajungeau 1 miliard pe an şi eram prieteni, acum când banii sunt la şcoli văd că
brusc sume mult mai mari nu mai ajung.

Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu:
- Cheltuielile cu SSM-ul sunt obligatorii şi trebuie externalizate pentru că nimeni nu este abilitat de

lege, dintre angajaţii de la şcoală, să le facă;
- De asemenea, la situaţii de urgenţă avem probleme la Şcoala Şuţa Seacă ce nu are nici acum au

autorizaţia ISU;



- În aceiaşi situaţie suntem cu autorizaţiile ISCIL pentru centrale;
- Nu vă mai spun că nu avem nici măcar hidranţi în perimetrul şcolilor.

Primarul Grădinaru Vasile:
- În privinţa hidranţilor, am discutat cu cei de la Consiliul Judeţean, îi au şi îi vor amplasa în zonele pe

care dvs. le-aţi aprobat prin hotărâre de consiliu;
- În privinţa cheltuielilor cu analizele medicale le-am acoperit anul trecut, chiar dacă am spus să faceţi

dvs., prin şcoală, contractul;
- Gândiţi-vă că sunt o mulţime de primării în Dîmboviţa care nu plătesc trasportul cadrelor didactice,

noi plătim, şi o sumă deloc mică.
- În privinţa celorlalte cheltuieli, o să mai fie rectificări de buget în cursul anului, o să acoperim tot ce

e urgent.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (consilierii locali
Coman Simona şi Burtescu Aurică) şi 2 abţineri (consilierii locali Barbu Marina şi Ilie Marius Ionuţ).  

 
Diverse:

Completări:

Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna martie 2016:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016.
2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


