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CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 14.02.2018 

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. 49 din data de 08.02.2018, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Drăgan Gheorghe.

Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea

de zi.

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Alexandru Costel. 

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. Nu sunt compeltări.

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de ședință pe luna februarie citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2018;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  reglementarea  acordării  ajutoarelor  de  urgenţă  şi  a  ajutoarelor  de

înmormântare; 

3. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Raciu la A.D.I. „Eficienţă energetică – iluminat public

Târgovişte – Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa”;

4. Diverse.

Primarul Grădinaru Vasile propune completarea ordinii de zi cu un nou punct: Proiect de hotărâre privind

aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei la data de 31.12.2018.  

Ordinea de zi, conţinând completări, 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 aprobarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2018.

Consilierul  Ghiga  Alin,  contabil  al  Primăriei  Raciu,  a  prezentat  referatul  în  susţinerea  proiectului  de

hotărâre.

Primarul  Grădinaru  Vasile  prezintă  o  informare  asupra  obiectivelor  de  investiţie  propuse  pentru  a  fi

finanţate prin bugetul pe anul 2018.



Consilierul local Năstase Dumitru:

- Consideră că asfaltarea unor noi drumuri pe raza comunei va fi în zadar atâta timp cât drumurile deja

asfaltate în anul 2017 prezintă gropi la câteva luni de la data lucrării.

Primarul Grădinaru Vasile:

- Prezintă explicaţii cu privire la acele două drumuri asfaltate în anul 2017 cât şi asupra faptului că

lucrarile nu sunt finalizate, anul acesta urmând a se turna stratul asfaltic de uzură. 

Se trece la vot.  Proiectul  este aprobat cu 9 voturi  pentru,  2 voturi  împotrivă (consilierii  local  Burtescu

Aurică şi Nicolae Ilie) şi 1 abţinere (consilierul local Năstase Dumitru).

Pentru al doilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre privind rivind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi a ajutoarelor de înmormântare.

Secretarul comunei Raciu a prezentat referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că prin acordarea acestor ajutoare primarul comunei şi-ar face campanie mascată şi că

sumele de bani ar trebui date din partea Consiliului Local.

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

Pentru al treilea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre  privind  privind  aderarea  Comunei  Raciu  la  A.D.I.  „Eficienţă  energetică  –  iluminat  public

Târgovişte – Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa”.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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

Pentru al patrulea punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul de

hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2018.

Consilierul  Ghiga  Alin,  contabil  al  Primăriei  Raciu,  a  prezentat  referatul  în  susţinerea  proiectului  de

hotărâre.

Prof.  Isari  Ionuţ,  directorul  Şcolii  Raciu prezintă  referatul  cu privire  la  contul  de execuţie  al  bugetului

instituţiilor şcolare de pe raza localităţii în anul 2017.

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

Diverse:

1. Primarul Grădinaru Vasile prezintă consilierilor locali o informare cu privire la principalele acţiuni

derulate de administraţia locală în luna precedenta.

2. Consilierul local Năstase Dumitru:

- îşi  manifestă  regretul  că deşi a muncit  personal pentru reabilitarea împrejmuirii  de la terenul de

fotbal din satul Raciu nu a fost sprijinit de niciun coleg, şi nici nu a fost apreciat efortul depus.



3. Consilierul local Nicolae Ilie:

- Consideră că nu numai în cazul ajutoarelor pentru persoanele în nevoie trebuie să se specifice că

banii vin de la Consiliul Local şi nu de la primar ci şi în cazul ajutoarelor acordate pentru biserici;

- Declară că nu a înţeles votul pozitiv pentru proiectul de buget dat de consilierii locali PSD din Şuţa,

cei care ar fi votat, în fapt, împotriva propriului lor interes în condiţiile în care pentru construcţia

Dispensarului din sat este alocată  o sumă simbolică.  De asemenea,  consideră cheltuielile alocate

protecţiei civile nejustificate.

4. Consilierul Local Burtescu Aurică:

- Declară că satul Şuţa Seacă are un singur duşman, pe primarul Grădinaru Vasile, cel care s-ar fi opus

sistematic nevoi de a avea un Dispensar aici şi care ţine localitatea în secolul XX şi nu în secolul

XXI.  

  

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


