
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 28.01.2016 

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. 24 din data de 22.01.2016, 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, şi Amuza Daniel,
cetăţean din satul Siliştea.
Secretarul comunei Raciu dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Consilierul local Şerban Ion, președintele de ședință pe luna ianuarie, citește ordinea de zi: 
 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  execuţie  al  bugetului  comunei  la  data  de

31.12.2015;
 2.  Proiect  de  hotărâre  privind  acoperirea  definitivă  din  excedentul  bugetului  local  al  unităţii

administrativ teritoriale a deficitului secţiunii de dezvoltare; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru investiţia „Construire sediu Primărie”;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucări de interes local pentru anul 2016;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului și Programului de activitate al Căminului Cultural

Raciu pentru anul 2016 şi al Raportului de activitate pentru anul 2015;
 6. Diverse:

-  Petiţiile adresate Consiliului Local de către dl. Amuza Daniel.

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

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei la data de 31.12.2015. 
Ghiga Alina, contabilul primăriei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 12 voturi  pentru şi  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică).

Pentru al doilea punct al ordinii de zi, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă
consiliului  Proiectul  de  hotărâre  privind  acoperirea  definitivă  din  excedentul  bugetului  local  al  unităţii
administrativ teritoriale a deficitului secţiunii de dezvoltare.
Ghiga Alina, contabilul primăriei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:

- Aş dori să o întreb pe d-na contabilă dacă banii de la APIA se pot muta de pe un an pe altul în
buget.

Ghiga Alina, contabilul primăriei:
- Da, se pot muta, numai că ei au o destinaţie specială, pentru izlazuri, şi nu pot fi folosiţi în alte

scopuri. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (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  aprobarea  devizului  general  pentru  investiţia  „Construire  sediu
Primărie”.
Zaharia Alin, secretarul comunei, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe:



- Văd aici că partea noastră de cofinanţare e cam de 1 miliard în lei vechi, nu e cam mult.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Devizul lucrării este cel făcut de proiectant. După licitaţie sigur valoarea o să scadă.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat unanimitate de voturi.

Pentru al patrulea punct al ordinii de zi,  viceprimarul Voicu Nicolae,  inițiatorul proiectului de hotărâre,
prezintă  consiliului  Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucări  de interes local
pentru anul 2016.
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  cincilea  punct  al  ordinii  de  zi,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,
prezintă consiliului Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Calendarului și Programului de activitate
al Căminului Cultural Raciu pentru anul 2016 şi al Raportului de activitate pentru anul 2015.
Dumitru  Tatiana,  referent  cultural  în  cadrul  Căminului  Cultural  Raciu,  prezintă  referatul  în  susținerea
proiectului de hotărâre. 
Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 12 voturi  pentru și  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică).

Diverse:

1. Petentul Amuza Daniel a citit în faţa plenului solicitările adresate Consiliului Local vizând realizarea
unor lucrări edilitare în satul Siliştea. 

2. Primarul Grădinaru Vasile:
- Consider că problemele ridicate de dl. Amuza ţin de Primărie şi nu de Consiliul Local, voi ţine

cont de aspectele sesizate şi vom încerca rezolvarea acestora.
3. Prof. Isari Ionuţ – director al Şcolii Raciu:

- Tocmai am venit de la o întrunire la Prefectură cu toţi directorii de şcoli acolo unde s-a discutat
despre acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă. Este vorba de nişte tichete în valoare de 50
de lei de care vor beneficia familiile nevoiaşe pentru a-şi trimite copiii la grădiniţă. Rămâne să
vedem care va fi modalitatea efectivă de lucru şi vom colabora aici şi cu asistentul social al
primăriei.

4. Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Am dori ca din comisiile de licitaţie sau de concurs pentru angajări să facă parte şi consilieri

locali.
5. Zaharia Alin, secretar al comunei Raciu:

- Şi eu m-aş bucura dacă aţi dori să faceţi parte din aceste comisii pentru că astfel nu ar mai fi
suspiciuni;

- De exemplu, mâine, la ora 11.00, avem deschiderea ofertelor la licitaţia pentru asfaltarea unor
drumuri locale. Cine dintre dvs. doreşte să vină, îl aşteptăm la Primărie.

Completări:



Ordinea de zi ședința consiliului local pentru luna februarie 2015:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2016.
2. Diverse.

Președinte ședință, Secretar,


