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JUDETUL DÂMBOVIŢA

CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 22.03.2018 

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. 69 din data de 16.03.2018, emisă de primarul comunei Raciu.

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

De la şedinţă lipseşte şi primarul Grădinaru Vasile.

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

de zi.

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Bălaşa Cristian. 

  

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 martie citește ordinea de zi: 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  şi  desfăşurarea

păşunatului pe raza comunei Raciu;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pășunatului pe izlazurile aflate in domeniul public al comunei

Raciu în anul 2018;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul

2017,  Programului  de  activitate  al  Bibliotecii  Publice  Raciu  pe  anul  2018 și  a  Calendarului  acțiunilor

culturale pe anul 2018;

4. 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,  viceprimarul  Voicu  Nicolae,  prezintă  Proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea păşunatului pe raza comunei Raciu.

Consilierul Bănulescu Liliana, consilier cadastru, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că primarul localităţii este vinovat pentru scăderea sistematică a numărului de vite pe care

le mai au cetăţenii comunei pentru că nu s-a preocupat de atragerea de cetăţeni noi în comună şi nici



nu a luat în considerare propunerile făcute de a le oferi acestora terenuri în mod gratuit pentru case şi

animale. 

- De asemenea, acesta consideră că trebuia să fie instituită gratuitatea la păşunat doar pentru cetăţenii

săraci şi nu pentru toată lumea.

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

Pentru  al  doilea  punct  al  ședinței,  viceprimarul  Voicu  Nicolae,  prezintă  Proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea pășunatului pe izlazurile aflate in domeniul public al comunei Raciu în anul 2018.

Secretarul comunei Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că nu este normal ca cei care au 25 de vaci să nu plătească nimic, în condiţiile în care

Primăria cheltuie bani pentru întreţinerea izlazurilor.

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

Pentru  al  treilea  punct  al  ședinței,  viceprimarul  Voicu  Nicolae,  prezintă  Proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul 2017, Programului de activitate al

Bibliotecii Publice Raciu pe anul 2018 și a Calendarului acțiunilor culturale pe anul 2018 Şoseaua Nouă

Siliştea-Perşinari.

Barbu Cateluţa, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Publice Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de

hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Apreciază activitatea d-nei bibliotecar, considerând-o o oază de cultură într-un ocean de incultură,

însă îşi exprimă regretul că activitatea acesteia nu este sprijinită şi de conducerea Şcolii Raciu şi că

de cele 6000 de volume de la Biblioteca Şcolară Şuţa Seacă cât şi de colţul muzeistic de aici s-a ales

praful.

- Totodată, acesta consideră că ar trebui refăcute monumentele eroilor de la Raciu şi Şuţa Seacă având

în vedere că numeroase persoane moarte pe fronturile de luptă din cele două războaie mondiale au

fost omise de la a fi menţionate pe cele două monumente. 

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

Diverse:

1. Consilierul local Vlăsceanu Niculae:

- Ridică problema furturilor de masă lemnoasă din pădurile cetăţenilor, furturi de care nu ar fi străini

nici pădurarii. Consdieră că piedicile puse în calea proprietarilor de păduri în a-şi exploata lemnul sunt

foarte mari în condiţiile în care nici măcar rampele promise de Romsilva nu au fost amenajate până la

acest moment.

- O altă chestiune semnalată de către acesta priveşte numărul mare de câini de luptă din satul Şuţa şi

faptul că proprietarii lor îi plimbă nestingheriţi pe stradă.



2. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Propune conducerii Primăriei achiziţionarea de urgenţă a unui microbuz şcolar pentru a transporta

copiii de la Olteni şi a preîntâmpina închiderea Şcolii Şuţa Seacă.

3. Consilierul local Năstase Dumitru:

- Consideră  că  suntem  singura  comună  din  judeţul  Dîmboviţa  care  nu  are  amenajate  staţiile  de

autobuz, fiind necesară construcţia unor copertine şi a unor bănci în aceste staţii.  

 

 Completări:

Președinte ședință, Secretar,


