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PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 07.07.2017 

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. 119 din data de 03.07.2017, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu este nimeni absent.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi.
Preşedinte de şedinţă este consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina. 
  
Preşedintele  de  şedinţă  solicită  consilierilor  depunerea  de  completări  la  procesului  verbal  al  ședinței
anterioare pus la dispoziţie. Nu sunt compeltări.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de ședință pe luna iulie citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a tarifelor pentru furnizarea apei potabile şi
prestarea serviciului de canalizare a apelor menajere;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL Raciu nr. 49/2016 privind aprobarea
cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017;
4.  Diverse.

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.

Se intră apoi în discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei:

Pentru primul punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru Vasile,  iniţiatorul  proiectului,  prezintă  Proiectul  de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2017.
Consilierul  Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  referatului  în  susţinerea  proiectului  de
hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Pentru al doilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de
hotărâre  privind  aprobarea  pentru  anul  2017  a  tarifelor  pentru  furnizarea  apei  potabile  şi  prestarea
serviciului de canalizare a apelor menajere.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că nu s-a făcut în mod corespunzător justificarea pentru propunerea de mărire a preţului la
serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. De asemenea, consideră că nu este corect nici modul
cum se face calculul consumului la canalizare, respectiv 80% din consumul de apă.  Pentru toate
acestea, declară că nu va vota respectivul proiect de hotărâre.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Explică faptul  că aceste preţuri  la utilităţi  au fost  stabilite  şi  aprobate prin hotărârea Consiliului

Judeţean Dîmboviţa şi că celelalte localităţi care sunt la Compania de Apă plătesc preţuri mai mari.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atrage atenţia că unele administraţii locale, cea de la Voineşti, de exemplu, îşi administrează în regie
proprie sistemele de alimentare cu apă şi preţurile sunt mult mai mici.

Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Îşi exprimă, la rândul său, opinia că preţul este foarte mare, însă, pe de altă parte, existând o hotărâre

a Consiliului Judeţean aici, pe plan local, nu se mai poate face nimic.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru, 1 abţinere (consilierul local Nicolae
Ilie) şi 2 voturi împotrivă (consilierii locali Burtescu Aurică şi Drăgan Gheorghe).



Pentru  treilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru Vasile,  iniţiatorul  proiectului,  prezintă  Proiectul  de
hotărâre privind modificarea şi completarea HCL Raciu nr. 49/2016 privind aprobarea cuantumului taxei de
habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este aprobat  cu 10 voturi  pentru şi  3 împotrivă (consilierii  locali
Burtescu Aurică, Drăgan Gheorghe şi Nicolae Ilie).

Diverse:
1. Primarul Grădinaru Vasile:
- Prezintă o informare cu privire la măsurile luate de conducerea instituţiei în luna precedentă.
2. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Solicită conducerii primăriei să investigheze de ce oamenii din Şuţa au început să-şi vândă masiv

vitele, şi mai ales să clarifice situaţia alimentării cu apă la izlazul satului Şuţa.
- În privinţa taxei de păşunat, acesta consideră că ea ar trebui să fie obligatorie pentru cei care au 30

de vaci şi folosesc mult mai intens izlazul.
3. Primarul Grădinaru Vasile:
- Se arată de acord cu instituirea, începând cu anul viitor, a unei taxe de păşunat.
4. Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Confirmă faptul că în vremea în care a fost primar al comunei Lucieni a fost adus rezervorul de apă

din satul Şuţa, însă fără forme legale.
5. Consilierul local Ispas Cristian Dănuţ:
- Solicită informaţii cu privire la solicitarea sa anterioară legată de faptul că pe drumurile publice din

comună se organizează adevărate curse.
6. Primarul Grădinaru Vasile:
- Face precizarea  că a sesizat  problema şi  că echipaje  ale  poliţiei  rutiere  au fost  deja prezente  în

localitate.
7. Consilierul local Vlăsceanu Niculae:
- Ridică două probleme: una legată  de faptul că proprietarii  de tiruri  parchează în faţa locuinţelor

blocând pe un sens strada şi cea de-a două legată de prezenţa în localitate a mai multor crescători de
câini de luptă ce ies cu animalele pe străzi.

8. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Susţine că în satul Şuţa mai există şi problema câinilor fără stăpâni, cel puţin cinci haite fiind pe raza

satului.
9. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Atrage atenţia că şi la Şcoala Raciu este unul.
10. Consilierul local Vlăsceanu Niculae:
- Consideră că o mare problemă o reprezintă şi prezenţa căruţelor pe drumul naţional fiind un adevărat

risc pentru accidente.
11. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Solicită informaţii cu privire la modificarea cuantumului indemnizaţiei de consilier local.
12. Secretarul comunei Raciu:
- Oferă explicaţii cu privire la modificările intervenite odată cu intrarea în vigoare a Legii 153/2017.

   
Completări:

Președinte ședință, Secretar,


