
ROMANIA

JUDETUL DÂMBOVIŢA

CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 16.04.2018 

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. 82 din data de 12.04.2018, 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.

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Burtescu Aurică. 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  valorii  totale  a  investiției  „EXTINDERE  RETEA  DE

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA RACIU, JUDET DAMBOVITA”

2. Proiect  de hotărâre privind manadatarea reprezentanţilor  comunei  Raciu în Adunarea Generală a

Acţionarilor de la  SC Apă Canal Dâmboviţa SA pentru realizarea procedurilor legale de dizolvare a acestei

societăţi;

3. Diverse.  

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.

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  valorii  totale  a  investiției  „EXTINDERE  RETEA  DE  CANALIZARE

MENAJERA IN COMUNA RACIU, JUDET DAMBOVITA”.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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

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

hotărâre privind manadatarea reprezentanţilor comunei Raciu în Adunarea Generală a Acţionarilor de la  SC

Apă Canal Dâmboviţa SA pentru realizarea procedurilor legale de dizolvare a acestei societăţi.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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



Diverse:

1. Consilierul local Năstase Dumitru:

- Recomandă conducerii primăriei ca atunci când se vor demara lucrările la sistemul de canalizare

în satul Raciu să fie recuperată din pământ conducta care asigura fostul sistem de alimentare cu

apă a satului.

- De asemenea, condsideră că este necesară construcţia unui canal colector al apelor pluviale în

zona Primăriei.

2. Viceprimarul Voicu Nicolae:

- Comunică faptul că fosta conductă a fost scoasă, în multe locuri, direct de către cetăţeni iar unii o

mai folosesc si acum pentru evacuarea apelor uzate din gospodării. 

3. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Propune înfrăţirea cu comuna Râciu din judeţul Mureş, având în vedere similitudinea denumirii

celor două localităţi, comunicând faptul că şi cei de aici ar fi interesaţi de acest demers;

- De asemenea, consideră că se impune o decolmatare şi chiar amenajare a izvorului Şipot din

Raciu, având în vedere calitatea deosebită a apei provenind din acest izvor;

- Îşi manifestă satisfacţia că semnalul tras de el şi de mai mulţi cetăţeni din Siliştea în privinţa

crucii vechi din spatele staţiei de epurare a fost înţeles de primărie care a întreprins lucrări de

igenizare a perimetrului.

4. Consilierul local Ilie Marius Ionuţ:

- Atrage atenţia d-lui viceprimar în privinţa unor locaţii din satele Şuţa şi Raciu în care, din cauza

faptului că sunt fisuri în conducte, s-au format gropi pline cu apă. 

  

  Completări:

Președinte ședință, Secretar,


