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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. 180 din data de 07.12.2018, 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. 
La şedinţă participă, în calitate de invitat, prof. Isari Ionuţ – director al Şcolii Raciu.

Consilierul local Alexandru Costel, președintele de ședință pe luna decembrie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Raciu în anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind anularea unor creanţe fiscale la bugetul local;
4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rețelei  școlare  de  pe  raza  comunei  Raciu  pentru  anul  de
învățământ 2019 – 2020;
5. Diverse.

Primarul comunei Raciu propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: Proiect de hotărâre privind
actualizarea  devizului  general  la  finalizarea  investiţiei  “MODERNIZARE  DRUM  LOCAL  DV  791
SILIŞTEA - GURA ŞUŢII, COMUNA RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”.
Ordinea de zi a ședinței, cuprinzând propunerea de completare, este supusă la vot. Acesta este aprobată cu
unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind actualizarea devizului general la finalizarea investiţiei “MODERNIZARE DRUM LOCAL DV 791
SILIŞTEA - GURA ŞUŢII, COMUNA RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea 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).

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  al  doilea  proiect  de
hotărâre de pe ordinea de zi, privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că acest proiect de hotărâre trebuia supus, în prelabil, atenţiei cetăţenilor comunei pentru
că presupune măriri nejustificate ale taxelor şi impozitelor locale.

- O altă nemulţumire a sa priveşte stabilirea zonelor de impozitare, considerând că satul Şuţa Seacă
este dezavantajat  făţă  de celelalte  sate componente ale comunei deoarece cetăţenii  de aici  nu se
bucură de aceiaşi  zestre  edilitară.  Acesta  oferă drept  exemplu situaţia  introducerii  sistemului  de
canalizare acolo unde, în satul Şuţa, se începe cu gospodăria cu nr. 2 şi nu cu nr. 1, aşa cum ar fi
normal, lucru care, în opinia sa dovedeşte reaua intenţie a conducerii primăriei.

- De asemenea, atrage atenţia că atunci când se va vota bugetul comunei pentru anul 2019 satul Şuţa
Seacă va fi din nou nedreptăţit.

   



Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru, 2 abţineri (consilierii locali Drăgan
Gheorghe şi Năstase Dumitru) şi două împotrivă (consilierii locali Burtescu Aurică şi Nicolae Ilie).

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  al  treilea  proiect  de
hotărâre de pe ordinea de zi, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Raciu în anul 2019.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Solicită informaţii cu privire la modul de impozitare pentru 2019 a terenurilor. 
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite:

- Explică modul de calcul al taxelor şi impozitelor locale, cu exemple concrete.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru, 1 abţinere (consilierul local Nicolae
Ilie) şi 3 împotrivă (consilierii locali Burtescu Aurică, Drăgan Gheorghe şi Năstase Dumitru).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului  al  patrulea  proiect  de
hotărâre de pe ordinea de zi privind anularea unor creanţe fiscale la bugetul local.
Stîlparu Georgeta, consilier taxe şi impozite, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  al  cincilea  proiect  de
hotărâre de pe ordinea de zi privind aprobarea rețelei  școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul de
învățământ 2019 – 2020.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Prof. Isari Ionuţ – director al Şcolii Raciu:

- Explică  eforturile  depuse  de  conducerea  instituţiei  pentru  păstrarea  actualei  reţele  şcolare  din
comună.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- atrage atenţia directorului şcolii că scăderea continuă a efectivelor de elevi i se datorează direct,
deoarece nu a depus niciun efort pentru a convinge autorităţile locale de necesitatea achiziţiei unui microbuz
şcolar dar şi pentru lipsa materialelor didactice la clasă sau a laboratoarelor de fizică, chimie sau biologie. 
Prof. Isari Ionuţ – director al Şcolii Raciu:

- Informeză că s-au depus cereri pentru solicitarea unui microbuz şcolar atât la Prefectură cât şi la
Consiliul Judeţean.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- solicită informaţii referitoare la soarta colţului muzeistic de la Şcoala Şuţa.
Prof. Isari Ionuţ – director al Şcolii Raciu:

- Comunică faptul că obiectele există şi sunt în conservare, urmând a fi reamenajate în incinta şcolii. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

La rubrica Diverse s-au înscris la cuvânt:
1. Consilierul local Nicolae Ilie:
-  Solicită informaţii cu privire la medicul veterinar care are arondată comuna Raciu.
2. Primarul Grădinaru Vasile:
- Pune la dispoziţia consilerilor numărul de telefon al dr. Rădulescu, medicul veterinar al comunei.  
3. Consilierul local Şerban Ion:
- Propune ca în Lista de investiţii pentru anul 2019 să figureze şi construcţia unor staţii de autobuz în

comună.
- De asemenea, mai propune ca şi pentru Dispensarul Şuţa să fie alocate fonduri.
4. Consilierul local Bălaşa Cristian:



- Propune, la rândul său, alocarea unor sume pentru amenajarea terenurilor de joacă de la grădiniţe şi
pentru terenurile de fotbal din comună.

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


