
ROMANIA

JUDETUL DÂMBOVIŢA

CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.07.2018 

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. 116 din data de 25.07.2018, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea condicii  de prezență  rezultă  că este  absent  consilierul  local  Marin Veronica.  Se

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

zi.

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Năstase Dumitru. 

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

anterioare pus la dispoziţie. 

Nu sunt completări. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de şedinţă dă citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2018;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.06.2018;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent investiţiei “Modernizare

drum local DV 791 Siliştea - Gura Şuţii, comuna Raciu, judeţul Dîmboviţa”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent investiţiei  „Realizare şi

dotare Grădiniţă, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

5. Diverse:

- Raportul semestrial privind activitatea de asistenţă socială, promovarea şi protecţia persoanelor cu

handicap.

Nu se înregistrează completări ale ordinii de zi. Aceasta este votată 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 privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2018.

Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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

Aurică şi Nicolae Ilie).

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.06.2018.

Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.



Prof. Isari Ionuţ – dir. Şcolii Raciu prezintă o informare cu privire la contul de execuţie al unităţii de

învătământ la data de 30.06.2018. 

Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru, 2 abţineri (consilierii locali Nicolae Ilie şi

Năstase Dumitru) şi 1 vot împotriva (consilierul local Burtescu Aurică).

Pentru  al  treilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  iniţiatorul  proiectului,  prezintă

Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent investiţiei “Modernizare drum

local DV 791 Siliştea - Gura Şuţii, comuna Raciu, judeţul Dîmboviţa”.

Zaharia Alin, secretarul comunei Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

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

şi Burtescu Aurică).

Pentru  al  patrulea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  iniţiatorul  proiectului,  prezintă

Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent investiţiei „Realizare şi dotare

Grădiniţă, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.

Zaharia Alin, secretarul comunei Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Se trece la vot. 

Consilierul local Năstase Dumitru:

- Solicită informaţii cu privire la locaţia unde vor desfăşura elevii Şcolii Raciu orele de sport.

Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră greşit amplasamentul Grădiniţei Raciu din cauza terenului foarte mic, lucru care ar ridica

semne de întrebare şi în privinţa respectării normativelor de construcţii în vigoare. Acesta opinează

că o locaţie mai potrivită, atât pentru Grădiniţă cât şi pentru Dispensarul Raciu, ar fi fost pe Dealul

Raciului.

- De asemenea, consideră că o mare parte din vină o poartă directorul Şcolii Raciu care nu s-ar fi opus

construcţiei care restrânge din terenul de sport al şcolii.

- Acesta  deplânge şi  modul  discreţionar  în  care primarul  comunei  direcţionează banii  din bugetul

local.  

Se trece la vot. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru şi 3 abţineri (consilierii locali Nicolae Ilie,

Burtescu Aurică şi Năstase Dumitru).

La rubrica Diverse s-au înscris la cuvânt:

1. Prof. Isari Ionuţ – dir. Şcolii Raciu:

- prezintă o informare cu privire la derularea examenelor de capacitate şi rezultatele obţinute de elevii de

aici la admiterea în liceu.

2. Dumitru Tatiana, referent cultural:

- Prezintă  Raportul  semestrial  privind  activitatea  de  asistenţă  socială,  promovarea  şi  protecţia

persoanelor cu handicap.

-



3. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Atrage atenţia conducerii primăriei cu privire la situaţia dificilă prin care trec doi copii minori,

nepoţii d-nei Serediuc Ludmila din satul Şuţa Seacă.

4. Consilierul local Nicolae Ilie:

- Îşi exprimă nemulţumirea cu privire la faptul că vocea celor din opoziţie nu este ascultată de

primarul comunei;

- Solicită viceprimarului intervenţia pentru desfundarea unui şanţului care mărgineşte DJ 702 B la

ieşirea din satul Raciu către Lucieni.

5. Viceprimarul Voicu Nicolae:

- Comunică celor prezenţi faptul că situaţia d-nei Serediuc Ludmila este cunoscută şi că aceasta a

fost ajutată, în repetate rânduri, atât băneşte cât şi cu diferite produse.

6. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că, în fapt, primăria a făcut cadou izlazul familiei Costache din Raciu.

7. Consilierul local Drăgan Gheorghe:

- Solicită primarului refacerea plăcuţelor cu denumirile străzilor din comună şi a celor cu numerele

de la gospodării.

8. Consilierul local Bălaşa Cristian:

- Consideră că trebuie date avertismente proprietarilor terenurilor de pe Dealul Raciului şi Cataria

unde este vegetaţie care obturează vizibilitatea şoselei.

9. Consilierul local Năstase Dumitru:

- Atrage atenţia asupra modului defectuos în care se fac lucrările de săpătură pentru canalizare în

Raciu.

10. Consilierul local Şerban Ion:

- Solicită refacerea drumurilor de acces către proprietăţile agricole ale cetăţenilor dar şi a DJ 702

B după încheierea lucrărilor de introducere a sistemului de canalizare. De asemenea, solicită şi

igenizarea spaţiului de joacă din satul Raciu.

- Consideră că la şedinţele viitoare cei care votează trebuie să-şi motiveze opţiunea.

  

  Completări:

Președinte ședință, Secretar,


