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PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 28.08.2018 

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. 133 din data de 24.08.2018, emisă de primarul comunei Raciu.

Din  consultarea  condicii  de  prezență  rezultă  că  este  absent  consilierul  local  Ispas  Cristian  Dănuţ.  Se

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

zi.

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Marin Veronica. Acesta solicită colegilor completarea procesului

verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia acestora.

Nu se înregistrează propuneri de completare. Procesul verbal este aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere

(consilierul local Burtescu Aurică).

Se citeşte ordinea de zi a şedinţei:  

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia d-lui Ispas Cristian Dănuţ şi vacantarea  mandatului

de  consilier local;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Nedelcu Maria Magdalena;

3. Diverse.

Grădinaru  Vasile,  primarul  comunei  Raciu,  propune adăugarea  pe ordinea  de zi  a  unui  nou proiect  de

hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local Raciu în Consiliul de administraţie al Şcolii

Gimnaziale Raciu. Ordinea de zi, cuprinzând propunerea făcută, este aprobată în unanimitate.

 

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 Ispas Cristian Dănuţ şi vacantarea  mandatului de  consilier

local.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- îşi exprimă regretul că satul Şuţa Seacă pierde încă un consilier local.

Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri (consilierii locali Burtescu Aurică şi

Nicolae Ilie).

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  d-nei  Nedelcu  Maria  Magdalena  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  d-nei  Nedelcu  Maria  Magdalena,

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 Nedelcu Maria Magdalena.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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

Consilierul local Nedelcu Maria Magdalena depune în faţa consiliului local jurământul de credinţă.

Pentru al treilea punct al şedinţei, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, dă citire Proiectului de

hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local Raciu în Consiliul de administraţie al Şcolii

Gimnaziale Raciu.

Consilierul local Şerban Ion:

- îi propune pe consilierii locali Marin Veronica şi Alexandru Costel.

Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu Aurică).

Diverse:

1. Primarul Grădinaru Vasile:

- Prezintă activităţile derulate de administraţia locală în ultima lună.

2. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că activitatea consilierilor este luată în derâdere de către conducerea Primăriei Raciu

şi că în curând satul Şuţa Seacă nu va mai avea reprezentanţi în Consiliul Local Raciu;

- De asemenea, prin acţiunile administraţiei locale, cetăţenilor din Şuţa le-a fost îngreunat accesul

pe izlazul satului, fiind nevoiţi să-şi sacrifice animalele, pentru ca, în final, izlazul Şuţa să fie dat

gratuit unui singur crescător de animale. În acest context, propune ca izlazul să fie bornat pentru

că vecinii mută hotarul în mod constant în suprafaţa de teren din domeniul public al comunei; 

- Solicită prezenţa în şedinţele viitoare a directorului Şcolii Raciu care să prezinte un raport cu

privire la modul cum s-a pregătit începerea noului an şcolar;

- Solicită implicarea de către Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul

Primăriei  Raciu  a  membrilor  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  Raciu  în

rezolvarea unor cazuri şi situaţii concrete;



- Atrage atenţia asupra importanţei,  din punct de vedere al conservării vestigiilor trecutului, pe

care o are crucea de la Siliştea şi asupra necesităţii de a se lua legătura cu profesorul Oproiu de la

Universitatea din Tîrgovişte pentru a încerca traducerea inscripţiei de pe aceasta.  

  Completări:

Președinte ședință, Secretar,


