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PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.05.2018 

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. 92 din data de 25.05.2018, 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 Ilie Marius Ionuţ.

La  şedinţă  partipă,  în  calitate  de  invitaţi,  reprezentanţii  celor  două echipe  de  fotbal  de  pe  raza

comunei, respectiv dl. Nicolae Cristian – reprezentantul echipei „Pomicola Raciu” şi dl. Pantilin Nicolae –

reprezentantul echipei „Flacăra Şuţa Seacă”.

Preşedintele de şedinţă solicită consilierilor depunerea de completări la procesul verbal al ședinței

anterioare pus la dispoziţie. Nu sunt completări.

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se dă citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a echipelor de fotbal „ Pomicola Raciu” şi

„Flacăra Şuţa Seacă” în anul competiţional 2018 - 2019;

2. Diverse.

Nu sunt propuneri de completare. Ordinea de zi este votată în unanimitate. 

Se intră apoi în discutarea punctelor:

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

de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a echipelor de fotbal „ Pomicola Raciu” şi „Flacăra Şuţa

Seacă” în anul competiţional 2018 – 2019.

Secretarul comunei Raciu prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Îşi exprimă nemulţumirea în privinţa modului în care contabilul Primăriei Raciu a informat Consiliul

Local asupra cheltuielilor pe care instituţia le va face cu cele două echipe de fotbal, solicitând în

acest sens prezentarea unei note de fundamentare.

D-nii Nicolae Cristian şi Pantilin Nicolae,  reprezentanţii  echipelor de fotbal „Pomicola Raciu” şi

„Flacăra Şuţa Seacă”, informează consilierii locali despre principalele probleme cu care se confruntă atât în

activitatea sportivă cât şi în ceea ce priveşte asigurarea sumelor necesare pentru susţinerea mişcării sportive

în comună.



Consilierul local Burtescu Aurică:

- Propune ca cele două echipe de fotbal  să intre  în proprietatea Consiliului  Local  Raciu şi atrage

atenţia asupra faptului că în ele activează un număr important de jucători care nu au domiciliul în

comună, de exemplu la Şuţa din 18 jucători, 11 sunt din altă parte.

- De asemenea, aduce în atenţia colegilor situaţia tensionată de la nivelul echipei de fotbal „Flacăra

Şuţa Seacă” acolo unde mai mulţi jucători vor să schimbe antrenorul cât şi asupra faptului că la

terenul din Şuţa este nevoie de construirea a două cabine cu apă curentă şi duşuri, investiţie care s-ar

putea concretiza prin munca voluntară a mai mulţi tineri din sat.

Pantilin Nicolae, reprezentantul echipei de fotbal „Flacăra Şuţa Seacă”:

- În privinţa jucătorilor din altă parte, acesta precizează că 10 din cei 11 jucători de la Şuţa, chiar dacă

nu mai au domiciliul în comună, se trag tot de aici, având părinţi sau bunici din sat.

Primarul Grădinaru Vasile:

- Subliniază faptul că el personal nu a intervenit niciodată în ceea ce priveşte compunerea echipelor

sau deciziile  luate  de antrenori,  singura sa  preocupare fiind în  alocarea,  însă numai  pe bază  de

documente justificative, a fondurilor aprobate de consiliu pentru fotbal.

Consilierul local Năstase Dumitru:

- Atrage atenţia că sumele alocate de la primărie nu acoperă toate cheltuielile echipelor, restul banilor

venind de la voluntari.

- Susţine, la rândul său, necesitatea unor investiţii atât la terenul de la Şuţa cât şi la cel din Raciu.

Totodată, anunţă retragerea sa din funcţia de reprezentat al echipei „Pomicola Raciu” şi desemnarea

d-lui Nicolae Cristian.

Consilierul local Ilie Marius Ionuţ:

- Îşi manifestă disponibilitatea de a permite traversarea conductei de apă către terenul de la Şuţa pe

una dintre proprietăţile sale.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Solicită să i se răspundă de către conducerea Primăriei de ce satul Şiliştea nu are un teren de fotbal.

Primarul Grădinaru Vasile:

- Răspunde că  satul  Siliştea,  din  lipsa  terenurilor  disponibile,  nu  are  nici  biserică  şi  nici  cimitir,

amândouă fiind comune cu satul Raciu.   

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

La punctul Diverse s-au înscris la cuvânt:

1. Consilierul local Vlăsceanu Niculae:

- Reclamă calitatea proastă a apei potabile din reţeaua de alimentare a satului Şuţa.

2. Primarul Grădinaru Vasile:

- Promite că problema va fi ridicată în faţa Companiei de Apă. 



3. Consilierul local Ilie Marius Ionuţ:

- În privinţa calităţii apei, acesta relatează că a avut loc o avarie pe raza comunei Lucieni, aceasta

generând probleme şi în satul Şuţa. 

4. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră  că  modul  de  răspuns  al  reprezentanţilor  Companiei  de  Apă  la  solicitările

consumatorilor în privinţa avariilor semnalate pe Uliţa Voiculeştilor, Ţurlea şi CAP este total

necorespunzător.   

5. Viceprimarul Voicu Nicolae:

- Confirmă faptul că acele avarii au fost soluţionate între timp.

6. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atrage atenţia conducerii Primăriei Raciu că nu este normal ca izlazul de la Şuţa să fie făcut

cadou anumitor persoane, în timp ce altele să nu aibă acces.

- De asemenea,  solicită  intervenţia de urgenţă pentru remedierea peretelui degradat din spatele

Şcolii Şuţa.

7. Consilierul local Bălaşa Cristian:

- Consideră că o situaţie similară este şi la Şcoala Raciu acolo unde s-au spart geamurile şi nimeni

nu ia nicio măsură.

8. Viceprimarul Voicu Nicolae:

- Comunică faptul că a fost prezent în săptămâna anterioară la Şcoala Şuţa cu cei de la Legea 416

pentru a ajuta la tăierea lemnelor pentru încălzit, ocazie cu care a purtat o discuţie cu directorul

instituţiei  de  învăţământ  care  a  promis  că  în  timpul  vacanţei  şcolare  se  vor  lua  măsuri  de

igenizare a perimerului şi de efectuare a reparaţiilor la clădire.

  

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


