
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 25.01.2017 

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. 7 din data de 18.01.2017, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu se înregistrează absenţe.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din

ordinea de zi.
Preşedinte de şedinţă este consilierul local Preda Cristian Răzvan. 
La şedinţă participă în calitate de invitat dl. Raguso Carlo, investitor.

  
Preşedintele de şedinţă solicită consilierilor depunerea de completări la procesului verbal al ședinței

anterioare pus la dispoziţie. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina propune completări. 
Se supune la vot. Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de ședință pe luna ianuarie citește ordinea de zi: 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  acoperirea  definitiva  din  excedentul  bugetului  local  al  unității
administrativ – teritoriale a deficitului secțiunii de dezvoltare;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 31.12.2016;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi  pentru vehiculele şi
utilajele care deservesc Comuna Raciu;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a tarifelor pentru furnizarea apei potabile şi
prestarea serviciului de canalizare a apelor menajere;
5. Diverse.

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

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, inițiatorul acestuia, prezintă consiliului Proiectul
de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unității administrativ – teritoriale
a deficitului secțiunii de dezvoltare.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri (consilierii locali Burtescu
Aurică şi Nicolae Ilie).

Pentru  al  doilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 31.12.2016.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atrage  atenţia  asupra  disproporţiei  mari  între  raportul  cheltuielilor  de  investiţii  şi  a  celor  cu
funcţionarea instituţiei în anul anterior, aducând ca exemplu faptul că s-au efectuat excursii la munte
cu formaţia de dansuri „Şipotul” unde au participat mai mulţi părinţi decât copii.

- De asemenea, acesta opinează că ne aflăm în faţa unui adevărat dezmăţ bugetar asta în timp ce taxele
şi  impozitele  locale  se vor mări  şi  cu 50% pentru anumiţi  cetăţeni  din comuna Raciu,  odată  cu
schimbarea zonelor de impozitare;

- Tot  acesta  îşi  manifestă  nemulţumirea şi  pentru că fondurile  alocate  achiziţiei  unui teren pentru
construirea unui dispensar în satul Şuţa au rămas necheltuite pe tot parcursul anului anterior. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru voturi pentru, 2 împotrivă (consilierii
locali  Burtescu  Aurică  şi  Nicolae  Ilie)  şi  2  abţineri  (consilierii  locali  Drăgan Gheorghe – care  a  făcut
precizarea că a votat astfel din cauza achiziţiei autoturismului primăriei, şi Năstase Dumitru). 



Pentru  al  treilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele
care deservesc Comuna Raciu.
Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră  că  nu  este  legal  ca  fişa  de  consum  să  fie  făcută  tot  de  către  primar,  beneficiarul
carburantului. 

- Acesta arată că 200 de litri de combustibil pe lună era cota de consum a maşinii unui ministru pe
vechea legislaţie  şi  că nu este normal  să avem aceeaşi  cotă  pentru un autoturism de primărie  şi
concluzionează că toate aceste costuri legate de autoturismul instituţiei sunt un lux pe care localitatea
nu şi-l permite.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Atrage atenţia că cei 200 de litri de combustibil sunt o cotă maximă de consum iar în cursul lunii, în

funcţie de solicitări, se poate consuma şi mai puţin. Totodată, modul de justificare a consumului prin
documente şi foi de parcurs face, de fiecare dată, obiectul controlului Curţii de Conturi care poate
imputa banii dacă s-a încălcat legea. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru voturi pentru, 3 împotrivă (consilierii
locali Burtescu Aurică, Drăgan Gheorghe şi Nicolae Ilie) şi 1 abţinere (consilierul local Năstase Dumitru).

Pentru  al  patrulea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  acestuia,  prezintă  consiliului
Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  pentru  anul  2017  a  tarifelor  pentru  furnizarea  apei  potabile  şi
prestarea serviciului de canalizare a apelor menajere.
Zaharia Alin, secretarul comunei Raciu, prezintă referatul în susținerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atrage  atenţia  că  modul  în  care  se  face  calculul  consumului  la  canalizare  (respectiv  80% din
consumul de apă curentă) este incorect, proporţia, în opinia sa fiind de maxim 50%.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru voturi pentru, 2 împotrivă (consilierii
locali Burtescu Aurică, Drăgan Gheorghe) şi 1 abţinere (consilierul local Nicolae Ilie).

Diverse:

1. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Face precizarea că s-a simţit jignită de afirmaţiile d-lui consilier Burtescu referitoare la excursiile

efectuate cu formaţia de dansuri populare „Şipotul”. În opina acesteia, copiii meritau mult mai
mult având în vedere efortul imens depus de ei la repetiţii şi de faptul că reprezintă localitatea la
toate manifestările artistice unde apar.

- Pe  de  altă  parte,  având  în  vedere  starea  gravă  de  deteriorare  a  localului  unde  funcţionează
actualmente  Grădiniţa  Raciu,  d-na  consilier  propune  înfiinţarea  unei  comisii  la  nivelul
Consiliului Local care să vină la faţa locului pentru a vedea amploarea degradărilor.

- Aceasta mai opinează că se impune cu necesitate construirea unui dispensar în satul Şuţa şi că
administraţia locală trebuie să facă toate demersurile pentru angajarea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav.  

2. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Atrage atenţia conducerii primăriei asupra faptului firma Luie deversează în continuare dejecţii

animaliere pe izlazul Şuţa în zonă fiind un miros de nesuportat.
- De asemenea, propune, pentru salvarea Şcolii Şuţa, aducerea înapoi a copiilor mutaţi la Şcoala

Raciu şi găsirea unei soluţii de trasport a copiilor de la Olteni. Totodată, atrage atenţia că nu au
fost supuse discuţiilor din Consiliul Local şi cheltuielile pe anul trecut ale instituţiilor şcolare din
comună.

3. Dl. Raguso Carlo – cetăţean italian, investitor:
- Prezintă consilierilor locali intenţia de a solicita concesionarea unui teren în suprafaţă de 8000

mp, situat în punctul Duzi, satul Şuţa Seacă, în scopul construirii unui complex sportiv şi de
agrement.



După audierea acestuia, consilierii locali sunt de acord în principiu cu ideea investiţiei, urmând ca
modalitatea  concretă  în  care  se  va  face  concesionarea  terenului  să  facă  obiectul  unui  viitor  proiect  de
hotărâre, cu respectarea procedurilor şi a prevederilor legale referitoare la concesionarea terenurilor aflate în
domeniul public al localităţilor.  

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


