
ROMANIA

JUDETUL DÂMBOVIŢA

CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 28.06.2018 

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. 101 din data de 22.06.2018, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii  de prezență rezultă  că sunt absenţi  consilierii  locali  Năstase Dumitru şi Voicu

Nicolae. 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.  Acesta  solicită  colegilor  completarea

procesului verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia acestora.

Nu s-au înregistrat propuneri de completare. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se citeşte ordinea de zi a şedinţei:  

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia d-lui Ilie Marius Ionuţ şi vacantarea  mandatului de

consilier local;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Cârstea Ilie Iulian;

3. Diverse.

Nu sunt propuneri de completare. Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul

local Burtescu Aurică).

 

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 prin care se ia act de demisia d-lui Ilie Marius Ionuţ şi vacantarea  mandatului de  consilier local.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri (consilierii locali Burteacu Aurică şi

Drăgan Gheorghe).

Ulterior aprobării proiectului de hotărâre, se întruneşte Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali,

a cărei componenţă a fost stabilită prin HCL Raciu nr. 40/29.11.2016, şi care examinează, în conformitate

cu prevederile art.  32 din Legea nr. 215/2001 R, privind administratia publica locala, cu modificarile si

completările ulterioare, legalitatea alegerii domnului Cârstea Ilie Iulian pe lista electorală a PSD Dâmbovița.

Comisia  constată  ca au fost  respectate  dispozitiile  legale  si  ca  nu sunt  cazuri  de incompatibilitate,  fapt

pentru care hotărăşte să propună validarea mandatului de consilier al domnului Cârstea Ilie Iulian, încheind

în acest sens un proces verbal.



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

hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Cârstea Ilie Iulian.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu Aurică).

Consilierul local Cârstea Ilie Iulian depune în faţa consiliului local jurământul de credinţă.

Diverse:

1. Primarul Grădinaru Vasile:

- Comunică programul manifestărilor prilejuite de hramul Bisercii Ortodoxe Raciu.

  Completări:

Președinte ședință, Secretar,


