
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 18.03.2019 

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  ședința  ordinară  în  baza
Dispoziției cu nr. 80 din data de 12.03.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierierul local Nicolae Ilie. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
Se  solicită  completarea  procesului  verbal  al  şedinţei  din  data  de  26.02.2019,  pus  anterior  la  dispoziţie
consilierilor locali. Nu sunt completări. 
Procesul verbal este supus la vot. Este aprobat în unanimitate.

Consilierul local Marin Veronica, președintele de ședință pe luna martie,  citește ordinea de zi: 
1. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  Planului  de analiza  si  acoperire  a  riscurilor  la
nivelul comunei Raciu;
2. Diverse.
Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale  S.V.S.U.  Raciu.  Ordinea  de  zi  a  ședinței,
conţinând propunerea de completare, 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 actualizării Planului de analiza si acoperire a riscurilor nivelul comunei Raciu.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Deşi se declară în general mulţumit de partea teoretică a lucării, în privinţa aplicatibilităţii acesteia la
situaţiile concrete din teren el are mai multe observaţii de făcut. 

- În afara situaţiilor de risc identificate, acesta ar mai dori incluse în P.A.A.R. şi pe cele generate de
fluctuaţiile  de  energie  electrică  din  reţeaua  de  distribuţie,  atrăgând  atenţia  asupra  faptului  că
generatorul din satul Şuţa Seacă nu mai face faţă consumului de curent electric din sat.

- În  privinţa  situaţiei  PSI,  constată  faptul  că  dotarea  instituţiilor  din  comună  este  total
necorespunzătoare.

- De asemenea,  în  privinţa  riscului  de poluare,  ar  trebui  cuprins  în  P.A.A.R.  şi  riscul  de  poluare
olfactivă provenit de la ferma de creştere a porcilor situată la marginea satului Şuţa Seacă. 

- Alte  probleme,  în  opinia  sa,  privesc  riscul  de  inundaţii  cu  care  se  confruntă  gospodăriile  de  la
intrarea în satul Şuţa Seacă, degradarea podului de la Cataria cât şi câinii fără stăpân în rândul cărora
se poate răspândi foarte repede turbarea.

- Acesta mai propune contactarea unei firme de specialitate care să poată identifica în mod corect
toate riscurile de pe raza comunei.    

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

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.V.S.U. Raciu.
Şeful S.V.S.U. Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate.



La punctul Diverse: nu s-a înscris nimeni.

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


