
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 11.04.2019 

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  ședință  ordinară  în  baza
Dispoziției cu nr. 93 din data de 05.04.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Năstase Dumitru. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
Se discută procesului  verbal  al  şedinţei  anterioare.  Nu sunt completări.  Procesul  verbal  este  aprobat  în
unanimitate.

Consilierul local Preda Cristian, președintele de ședință pe luna aprilie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul
2018,  Programului  de  activitate  al  Bibliotecii  Publice  Raciu  pe  anul  2019 și  a  Calendarului  acțiunilor
culturale pe anul 2019;  
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii
Publice Raciu;
4. Diverse.
Ordinea de zi a ședinței este supusă la vot. Acesta este aprobată cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea bugetului comunei Raciu pentru anul 2019.
Consilierul  Ghiga  Alina,  contabilul  Primăriei  Raciu,  dă  citire  referatului  în  susţinerea  proiectului  de
hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Ridică problema asigurării materialelor şi echipamentelor necesare prevenirii şi stingerii incendiilor
la unităţile şcolare de pe raza comunei;

- De asemenea, consideră că în lista de investiţii a satului Şuţa Seacă trebuie cuprinsă în extinderea
reţelei de canalizare şi şcoala şi solicită informaţii conducerii Primăriei Raciu cu privire la drumurile
din satul Şuţa ce vor intra la asfaltare;

- Tot acesta reclamă cuantumului prea mic al burselor sociale şi atrage atenţia asupra numărului mic
de absolvenţi de studii superioare dintre tinerii comunei;

- În privinţa banilor acordaţi către unităţile de cult opinează că aceştia nu ar trebui alocaţi decât pe
baza unor proiecte clare, având controlul sumelor acordate;

- Solicită prezentarea în scris a unei informări cu privire la situaţia cimitirului aparţinând Bisericii
Ortodoxe Şuţa.  

Primarul Grădinaru Vasile:
- Prezintă o informare cu privire la necesitatea lucrărilor propuse în lista de investiţii a comunei pentru

anul 2019.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Solicită o informare cu privire la copiii care iau burse şcolare.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).



Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind  aprobarea  Raportului  de  activitate  al  Bibliotecii  Publice  Raciu  pe  anul  2018,  Programului  de
activitate al Bibliotecii Publice Raciu pe anul 2019 și a Calendarului acțiunilor culturale pe anul 2019.
Barbu Georgiana Cateluţa, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Publice Raciu, prezintă referatul în susţinerea
proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Îşi  exprimă  mulţumirea  faţă  de  activitatea  d-nei  bibliotecar,  de  faptul  că  Biblioteca  Raciu  este
apreciată la nivel judeţean, şi de faptul că s-a reuşit redeschiderea Bibliotecii Şcolare Şuţa Seacă;

- Propune  popularizarea,  mai  ales  în  rândul  tinerilor,  a  lucrărilor  celor  doi  scriitori  originari  din
comuna noastră, Ilie Traian şi Beniamin Burtescu. 

Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
- Apreciază activitatea d-nei biliotecare şi buna colaborare avută cu el.

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

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Publice Raciu.
Barbu Georgiana Cateluţa, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Publice Raciu, prezintă referatul în susţinerea
proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Diverse:
- Nu sunt intervenţii. 

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


