
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 18.02.2018 

În  conformitate  cu  dispozițiile  art.  39,  alin.  2,  si  ale  art.  68,  alin  1  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administrația publică locală, republicată,  Consiliul Local a fost convocat în ședința extraordinară în baza
Dispoziției cu nr. 61 din data de 14.02.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Nicolae Ilie. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
La şedinţă participă, în calitate de invitat, prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu.

Se solicită formularea de completări  la procesul verbal al  şedinţei  anterioare,  pus la dispoziţie.  Nu sunt
completări. Procesul verbal este supus la vot şi aprobat în unanimitate.

Consilierul local Drăgan Gheorghe, președintele de ședință pe luna februarie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local Raciu;
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul
de investiții:  „Construire sediu Primărie comuna Raciu, sat Raciu, județul Dâmbovița” (revizie proiect);
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul
de  investiții:  „Modernizare  drum  local  Şoseaua  Nouă  Siliştea  –  Perşinari,  comuna  Raciu,  judeţul
Dâmboviţa”;
4. Diverse.
Primarul comunei Raciu, Grădinaru Vasile, propune introducerea pe ordinea de zi a două noi proiecte de
hotărâre:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala
Gimnazială Raciu, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum local DE 992 comuna Raciu, sat
Raciu – sat Picior de Munte, comuna Dragodana, judeţul Dâmboviţa”.

Ordinea  de  zi  a  ședinței,  cuprinzând  modificările  propuse,  este  supusă  la  vot.  Acesta  este  aprobată  cu
unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Raciu.
Zaharia Alin, secretarul comunei, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră  că  trebuia  precizat,  la  convocarea  Consiliului  Local,  faptul  că  ziua  în  care  se  face
convocarea şi cea în care se ţine şedinţa nu intră în calculul perioadei de convocare a consilierilor
locali la şedinţă.

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 actualizarea devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiții:  „Construire
sediu Primărie comuna Raciu, sat Raciu, județul Dâmbovița” (revizie proiect).
Zaharia Alin, secretarul comunei, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 



Consilierul local Burtescu Aurică:
- Consideră  că  actualului  sediu  al  Primăriei  i  se  putea  găsi  o  altă  funcţionalitate  iar  cu  banii

economisiţi prin nedemolarea clădirii se putea achiziţiona un teren pe Dealul Raciului unde se putea
face noul sediu al instituţiei. 

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 actualizarea devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: „Modernizare
drum local Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Zaharia Alin, secretarul comunei, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
- Consideră că nu se justifică sumele uriaşe care au intrat în acest drum de-a lungul timpului.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Oferă explicaţii cu privire la noua investiţie prinsă spre finanţare pe fonduri din bugetul central prin
PNDL 2.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Atrage atenţia că, în timp ce pentru acest drum s-au cheltuit sume exorbitante, pentru cele din Şuţa
Seacă, cum ar fi Uliţa Pascale, nu sunt bani, copiii de aici fiind forţaţi să se joace în noroi.
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  indicatorilor  tehnico-economici,  a  devizului  general  şi  a  cotei  de  cofinanţare  pentru
obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială Raciu, sat Raciu,
comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Zaharia Alin, secretarul comunei, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
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  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici,  a  devizului  general  şi  a  cotei  de  cofinanţare  pentru
obiectivul de investiții: „Modernizare drum local DE 992 comuna Raciu, sat Raciu – sat Picior de Munte,
comuna Dragodana, judeţul Dâmboviţa”.
Zaharia Alin, secretarul comunei, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Diverse:

1. Prof. Isari Ionuţ – directorul Şcolii Raciu:
- Oferă  explicaţii,  în  urma  sesizării  consilierului  local  Burtescu  Aurică,  cu  privire  la  derularea

cursurilor de karate organizate în Şcoala Şuţa Seacă de către Clubul Sportiv Koryo Dragomireşti.
2. Consilierul local Năstase Dumitru:
- Solicită d-lui director al Şcolii Raciu informaţii cu privire la sala de sport a respectivei instituţii de

învăţământ.
3. Prof. Isari Ionuţ – directorul Şcolii Raciu:
- Confirmă faptul că, din cauza stării avansate de degradare, aceasta a fost închisă.
4. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Solicită  o informare scrisă cu privire la derularea cursurilor de karate  organizate  în Şcoala Şuţa

Seacă de către Clubul Sportiv Koryo Dragomireşti;
- Consideră că respectiva şcoala de karate funcţionează ilegal în incinta şcolii atâta timp cât se percepe

o taxă de la copii, taxă din care nu se plăteşte nimic către Şcoala Şuţa. 



- De asemenea,  acesta consideră că directorul şcolii,  la fel ca şi în cazul Bibliotecii  Şcolare Şuţa,
dezinformeză Consiliul Local.

5. Consilierul local Drăgan Gheorghe:
- Consideră că Primăria Raciu ar trebui să verifice legalitatea documentului care stă la baza derulării

activităţii în Şcoala Şuţa.
6. Prof. Isari Ionuţ – directorul Şcolii Raciu:
- Dă citire contractului de colaborare încheiat cu Clubul Sportiv Koryo Dragomireşti. 

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


