
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.07.2017 

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 extraordinară în baza
Dispoziției cu nr. 128 din data de 28.07.2017, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Marin Veronica.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi.
Preşedinte de şedinţă este consilierul local Ispas Cristian Dănuţ.
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. 
Consilierul local Drăgan Gheorghe propune completări.
Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de ședință citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcții ale U.A.T comuna Raciu;
2. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul
contractual  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Raciu,  judeţul  Dîmboviţa,   familia
ocupaţională „Administraţie”;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2017;
4. Proiect de hotărărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 30.06.2017;
5. Proiect dehotărâre privind aprobarea participării comunei Raciu în calitate de acţionar la înfiinţarea
Societăţii ECOS Dâmboviţa S.A.;
6. 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  de  hotărâre,  dă citire
Proiectului de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcții ale U.A.T comuna Raciu.
Secretarul comunei prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Apreciază  că Primăria  Raciu  are  nevoie urgentă  de un auditor  şi  consideră  că în  mod voit  este
suprimat  acest  post  din  organigramă  pentru  a  nu  se  ţine  evidenţa  în  mod corect  a  cheltuielilor
instituţiei.

- Consideră  că  angajarea  consilierului  asistent  la  Compartimentul  Contabilitate  şi  a  consilierului
principal la Compartimentul Achiziţii nu se justifică.

Consilierul Local Drăgan Gheorghe:
- Îşi  exprimă  opinia  că  trebuie  să  se  renunţe  la  postul,  actualmente  vacant,  de  paznic  în  cadrul

Serviciului Canalizare, având în vedere delegarea gestiunii serviciului către Consiliul Judeţean, pe de
o parte,  şi de faptul că firma care o să execute lucrările  de extindere a sistemului de canalizare
oricum are obligaţia pazei obiectivului de investiţie până la predarea către Primăria Raciu.

- De  asemenea,  solicită  ca  persoana  care  va  fi  angajată  la  Compartimentul  Contabilitate  să  aibă
obligatoriu studii economice.

Se trece  la  vot.  Proiectul  de hotărâre  este  aprobat  cu 9 voturi  pentru  şi  3  împotrivă  (Consilierii  locali
Burtescu Aurică, Drăgan Gheorghe şi Nicolae Ilie).



Pentru al doilea punct al ședinței,  primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului de hotărâre, dă citire
Proiectului  de  hotărâre  privind stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul
contractual  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Raciu,  judeţul  Dîmboviţa,   familia
ocupaţională „Administraţie”.
Secretarul comunei prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că era mai bine dacă se prezenta nominal tabelul cu salariaţi şi nivelul fiecărui salariu în
parte. De asemenea, că ar fi trebuit să se pună la dispoziţia consilierilor locali legislaţia în domeniu
pentru a şti fiecare ce votează.

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

Pentru al treilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului de hotărâre, dă citire
Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2017.
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă referatul în susţinerea 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, iniţiatorul proiectului de hotărâre, dă citire
Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 30.06.2017.
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Prof.  Isari  Ionuţ,  directorul  Şcolii  Raciu,  prezintă  contul  de  executie  al  bugetului  unităţilor  şcolare  la
30.06.2017.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Constată că pentru cele trei izlazuri ale comunei s-au cheltuit, în medie, suma de 90 de milioane de
lei vechi de izlaz, lucru care i se pare de neacceptat în condiţiile în care satul Şuţa nu beneficiază nici
acum de asistenţă medicală din partea unui medic de familie.

- Acesta  solicită  informaţii  de  la  conducerea  şcolii  în  privinţa  perioadei  în  care  se  va  efectua
igenizarea Şcolii Şuţa Seacă, atrage atenţia asupra rezultatelor proaste înregistrate aici la evaluarea
de anul acesta şi ridică problema unei eleve de clasa a VII-a de la Şcoala Şuţa cu un comportament
îndoielnic. 

Se trece la  vot.  Proiectul  de hotărâre este  aprobat  cu 11 voturi  pentru şi  1 împotrivă  (consilierul  local
Burtescu Aurică).

Pentru al cincilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului de hotărâre, dă citire
Proiectui  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  comunei  Raciu  în  calitate  de acţionar  la  înfiinţarea
Societăţii ECOS Dâmboviţa S.A.
Secretarul comunei prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atrage atenţia conducerii primăriei că lucrătorii de la firma de salubrizare nu i-au ridicat deşeurile de
la poartă în ziua în care trebuiau să le ridice.

Primarul comunei Raciu:
- Solicită viceprimarului comunei raportarea către conducerea firmei a acestei situaţii.

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

Diverse:

1. Primarul Grădinaru Vasile:
- Prezintă o informare cu privire la acţiunile întreprinse de administraţia publică pe raza comunei.
2. Consilierul localDrăgan Gheorghe:
- Solicită înformaţii în privinţa celui de-al doilea medic de familie, satul Siliştea fiind descoperit la

acest moment.
3. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Consideră că problema se poate lesne rezolva dacă primarul ar lăsa orgoliul la o parte şi ar găsi o
cale de împăcare cu actualul medic de familie care ar putea reveni la Siliştea.
4. Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu:
- Informează consilierii locali în privinţa stadiului igenizării unităţilor şcolare de pe raza comunei.



- Consideră  că  în  privinţa  rezultatelor  mai  slabe  de  anul  acesta  la  evaluare,  având  în  vedere  că
profesorii au rămas aceiaşi, nu există decât explicaţia că unele generaţii de copii sunt mai bune altele
nu, însă, per total rezultatele obţinute la cele două şcoli sunt în media judeţului.

5. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Consideră că actuala conducere a Şcolii Raciu îşi bate joc de copiii de la Şuţa şi de istoria şcolii de

aici;
- Pe de altă parte, atrage atenţia din nou asupra poluării făcute de basculantele care au cărat dejecţii de

la ferma de porci a firmei Luie împrăştiind un miros pestilenţial în zonă.
6. Consilierul local Dragomir Ruxanda Mădălina:
- Mă bucur că funcţionarii publici de la Primărie au primit salariile mărite că să nu mai fie discuţii altă

dată legate de salariile noastre, a celor din învăţământ. 

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


