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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 02.09.2016 

În  conformitate  cu  dispozițiile  art.  39,  alin.  4,  si  ale  art.  68,  alin  1  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administrația  publică  locală,  republicată,   Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședința  de  îndată  în  baza
Dispoziției cu nr. 143 din data de 01.09.2016, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilioerul local Preda Cristian. 
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 Dragomir Ruxanda Mădălina, președintele de ședință pe luna septembrie, citește ordinea
de zi: 
Articol unic:

1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Extindere sistem de canalizare menajeră în
comuna Raciu, judeţ Dîmboviţa”.

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

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  Proiectul  de  hotărâre
privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015.
Zaharia Alin, secretarul comunei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Proiectul de hotărâre este bun, consider că este în primul rând o acţiune reparatorie faţă de cetăţenii
satului Şuţa Seacă. Mă miră însă că o mare păarte a acestui sat nu va beneficia în continuare de acest
serviciu, mă refer aici la cetăţenii de pe strada Şuţa Deal, cei de pe drumul naţional sau chiar Şcoala
Şuţa Seacă.

- Pentru că tot am amintit de această şcoală, aici se merge, încet dar sigur spre autodistrugere. Mă
refer, desigur la peretele din spatele şcolii unde a picat toată hidroizolaţia de la cei care bat mingea
de peretele de acolo. Şi cum să nu bată dacă poarta e veşnic deschisă, putând să intre oricine.

- Dacă eram un director aşa slab cum e Isari nu mă ţineau cei de la Inspectoratul Şcolar nici măcar o
săptămână. Îl rog, de aceea pe dl. primar să intervină pentru că acolo sunt bunurile comunei.

Primarul Grădinaru Vasile:
- În primul rând este vorba de accesarea unui proiect de fonduri europene. Vom depune toate hârtiile

şi apoi să vedem dacă obţinem finanţare.
- Proiectul este în valoare de 1,5 milioane de euro, am lucrat cu un proiectant şi din estimarea făcută

de acesta de atâtea lucrări ne ajung banii. Canalizarea e scumpă, e vorba aici nu numai de conducte,
racorduri ci şi de staţii de pompare şi de un modul suplimentar în staţia de epurare. 

- Strada Şuţa Deal este asfaltată pe fonduri europene şi nu avem voie, timp de 5 ani, să spargem
asfaltul.

- Dacă prindem acest proiect vom găsi soluţii,  din bani proprii sau alte fonduri, să mergem şi pe
extinderi.  

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Completări:



Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna septembrie 2016:

1.Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia d-lui Stănilă Jan Marius şi vacantarea mandatului de
consilier local;
2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Şerban Ion;
3.Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unui  spaţiu  cu  destinaţia  de  cabinet
medical uman, situat în Dispensarul uman din satul Siliştea, comuna Raciu;
4.Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  Raciu  în  Consiliul  de
administraţie al Şcolii Gimnaziale Raciu; 
5.Proiect de hotărâre privind participarea UAT comuna Raciu, prin Consiliul Local Raciu, în calitatea de
acţionar al SC Apă Canal Dîmboviţa SA, societate ce va fi înfiinţată prin reorganizarea Serviciului Public
Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dîmboviţa;
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2016;
7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar către echipa de fotbal „Pomicola Raciu”;
8.Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


