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JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 20.03.2017 

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. 50 din data de 16.03.2017, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu sunt absenţi.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi.
Preşedinte de şedinţă este consilierul local Vlăsceanu Niculae.
La şedinţă participă în calitate de invitat prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu. 
  
Preşedintele  de  şedinţă  solicită  consilierilor  depunerea  de  completări  la  procesului  verbal  al  ședinței
anterioare pus la dispoziţie. 
Propune completări  consilierul local Burtescu Aurică. Se supune la vot. Procesul verbal este aprobat cu
unanimitate de voturi.

Preşedintele de ședință pe luna martie citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a echipelor de fotbal „Pomicola Raciu” şi
„Flacăra Şuţa Seacă”;
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Calendarului  şi  Programului  de  activităţi  ale  Căminului
Cultural Raciu pentru anul 2017 şi a Raportului de activitate pentru anul 2016;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului şi Programului de activităţi ale Bibliotecii Publice
Raciu pentru anul 2017 şi a Raportului de activitate pentru anul 2016;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea păşunatului pe izlazurile aflate în domeniul public al comunei
Raciu în anul 2017; 
6. Diverse: 
- Prezentarea Raportului semestrial  privind activitatea de asistenţă socială, promovarea şi protecţia
persoanelor cu handicap, semestrul II, 2016. 

Ordinea de zi a şedinţei 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, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2017. 
Contabilul Primăriei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Primarul Grădinaru Vasile face o prezentare a principalelor direcţii ale bugetului local.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră  că  proiectul  bugetului  local  nu  este  unul  al  interesului  general  ci  unul  al  interesului
personal al conducerii Primăriei. De asemenea, acesta opinează că satul Şuţa nu va avea nimic de
câştigat decât dacă se desprinde din punct de vedere administrativ de comuna Raciu, că locuitorii
acestui sat sunt doar plătitori de impozite şi nu beneficiari ai banilor plătiţi şi că s-a făcut o mare
greşeală atunci când a fost extinsă zona A de impunere fiscală la nivelul întregii comune.

-  O altă problemă gravă a acestui buget o constituie plăţile exagerate la biserici, pentru casa preotului
din Şuţa sau pentru pictarea Bisericii Raciu.

- Acesta reclamă şi faptul că pe lista de investiţii satul Siliştea are prioritate mai ales faţă de satul Şuţa.
- De asemenea, atrage atenţia că în satul Raciu s-au cumpărat două clădiri, din care una a fost lăsată în

mod intenţionat în paragină după ce s-au cheltuit miliarde de lei pe ea. Cu acestă ocazie, ţine să le
atragă atenţia colegilor din Consiliul Local care au votat pentru demolarea clădirii că lucrurile nu se
vor opri aici şi că vor fi traşi la răspundere pentru hotărârea luată.



- Cât priveşte construcţia unui dispensar la Şuţa Seacă, face observaţia că şi în bugetul precedent a
fost prinsă suma de 5.000 de lei, fără nicio finalitate însă.

- O altă nemulţumire a domniei sale este legată de faptul că nu s-a pus la dispoziţia Consiliului Local
tabelul cu elevii care beneficiază de burse şcolare şi că porţile de la Şcoala Şuţa Seacă stau toată ziua
deschise, astfel încât oricine are acces aici.

- Acesta  concluzionează  că  activitatea  Consiliului  Local  este  poate  cea  mai  slabă  din  România,
remarcând faptul că reprezentanţii majorităţii PSD votează după cum le dictează primarul comunei.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Respinge cele spuse de consilierul local Burtescu Aurică afirmând că Lista de investiţii a comunei

pentru  anul  2017  cuprinde  proiecte,  cum  ar  fi  „Realizarea  Planului  Urbanistic  General  şi  a
Regulamentului  de  Urbanism Local”,  „Extinderea  iluminatului  public  între  satele  Raciu  şi  Şuţa
Seacă”, „Modernizarea reţelei de iluminat stradal” sau „Extinderea reţelei de canalizare” (proiect în
valoare de 1 milion de euro), care privesc direct şi satul Şuţa Seacă.

-  Cât priveşte construcţia unui Dispensar uman în satul Raciu, edilul explică faptul că acest proiect
este gândit pentru a găzdui două cabinete medicale, nepunându-se problema îndepărtării din comună
a actualului medic de familie.

- Şi în privinţa nivelului taxelor şi impozitelor locale, acesta consideră că este firesc să fie similare
pentru toţi locuitorii comunei.

Consilierul local Nicolae Ilie:
- Consideră construirea unui dispensar în satul Raciu ca fiind inoportună, având în vedere faptul că

mai există unul pe raza satului, şi că acest dispensar ar trebui construit în satul Şuţa Seacă.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că adevărata problemă în acest caz este că administraţia locală a cumpărat o clădire pe
care a dat la schimb un teren iar acum se pune problema să o demoleze.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Oferă explicaţii în privinţa condiţiilor în care s-a achiziţionat clădirea sediu secundar al Primăriei

Raciu şi cum s-a făcut schimbul de terenuri în anul 2009.
Consilierul local Drăgan Gheorghe: 

- Solicită contabilului Primăriei explicaţii în privinţa sumei de 3000 lei prevăzută pentru iluminat la
Dispensarul Siliştea.

Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu:
- Explică faptul că în primă instanţă banii sunt plătiţi  de către Primărie apoi sunt recuperaţi  de la

medicul stomatolog ce are cabinetul în respectiva locaţie.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 de voturi pentru şi 1 împotrivă (consilierul
local Burtescu Aurică). 

Pentru  al  doilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  susţinerii  financiare  a  echipelor  de  fotbal  „Pomicola  Raciu”  şi
„Flacăra Şuţa Seacă”.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Îşi exprimă dubii în legătură cu probitatea reprezentantului echipei de fotbal „Flacăra Şuţa Seacă”,
considerând că dl. Stan Cristinel, având un cazier negru, nu este demn de încredere.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Oferă explicaţii în privinţa procedurii de decontare a chetuielilor celor două echipe de fotbal de pe

raza comunei.
Se trece la vot. Consilierul  Năstase Dumitru solicită  permisiunea preşedintelui  de şedinţă de a nu vota,
pentru a nu exista suspiciuni în ceea ce priveşte persoana sa. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 de voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru  al  treilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Calendarului şi Programului de activităţi  ale Căminului Cultural
Raciu pentru anul 2017 şi a Raportului de activitate pentru anul 2016.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.



Pentru  al  patrulea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Calendarului  şi  Programului de activităţi  ale  Bibliotecii  Publice
Raciu pentru anul 2017 şi a Raportului de activitate pentru anul 2016.
Secretarul comunei Raciu 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  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind aprobarea păşunatului pe izlazurile aflate în domeniul public al comunei Raciu
în anul 2017.
Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că acest proiect de hotărâre este inutil atâta timp cât au mai rămas doar şapte vaci în tot
satul Şuţa Seacă iar aici oricum vin cele ale lui Bugilă din Picior de Munte să pască.

Consilierul local Nicolae Ilie:
- Solicită intervenţia pe izlazuri pentru a tăia vegetaţia uscată.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Asigură pe consilieri că s-au luat toate măsurile ca atunci când timpul o va permite să intre tractorul

cu freza pe izlazuri. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 de voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local
Burtescu Aurică).

Diverse:

1. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Solicită efectuarea câtorva modificări în procesul verbal al şedinţei anteriaore care să reflecte mai

bine intenţia intervenţiei sale din şedinţă.
- De  asemenea,  atrage  atenţia  conducerii  primăriei  că  ar  trebui  să  explice  mai  bine  care  au  fost

argumentele pentru care s-a optat pentru promovarea unor investiţii cum ar fi cea privind construcţia
unui dispensar uman în satul Raciu aşa cum, pe de altă parte, trebuie găsită de urgenţă o soluţie
pentru problema construcţiei unui dispensar în satul Şuţa Seacă sau măcar pentru ca anul acesta să se
reuşească achiziţionarea terenului necesar construcţiei. 

2. Consilierul local Nicolae Ilie:
- Solicită conducerii primăriei găsirea unei soluţii de sprijinire a investitorului italian ce intenţionează

să amenajeze o bază sportivă în satul Şuţa.
3. Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Atrage atenţia  asupra faptului  că mai  multe  capace de canalizare  de la  Siliştea  sunt  deteriorate,

putându-se întâmpla accidente dacă nu sunt schimbate urgent.
4. Primarul Grădinaru Vasile:
- Confirmă situaţia şi dă asigurări că problema va fi rezolvată de reprezentanţii Consiliului Judeţean.

  
Completări:

Președinte ședință, Secretar,


