
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 19.12.2019 

În conformitate cu dispozițiile art. 133, alin. 1, şi ale art. 134, alin 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,  Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară în baza Dispoziției cu nr. 210 din data de
13.12.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din  consultarea  condicii  de  prezență  rezultă  că  sunt  absenţi  consilierii  locali  Cârstea  Ilie,  Dinu Maria
Magdalena şi Şerban Ion. 
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 propuneri de completare.
Se trece la vot, procesul verbal este aprobat cu 9 voturi pentru şi 1 împotrivă (consilierul local Burtescu
Aurică).

Consilierul local Marin Veronica, președintele de ședință pe luna decembrie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna

Raciu în anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei/contributiei U.A.T. comuna Raciu datorată la Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară „Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa” pentru anul 2020;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020;
4. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţele Primăriei Raciu a unor creanţe fiscale la bugetul local;
5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Raciu a unor bunuri imobile;
6. Proiect de hotărâre privind organizarea,  organigrama si componenta Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta  din 

Comuna Raciu;
7. Diverse.

Consilierul local Burtescu Aurică propune anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/26.11.2019 privind
aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul de învățământ 2019 – 2020, având în vedere
că,  în urma demersurilor întreprinse de acesta  la Inspectoratul  Şcolar Dâmboviţa,  respectiva instituţie  a
respins propunerea de reţea şcolară înaintată de Primăria Raciu sub motivaţia că aceasta trebuia prezentată
spre aprobare în prealabil sub forma unui proiect de hotărâre şi, ulterior, după primirea avizului din partea
Inspectoratului Şcolar, aprobată în Consiliul Local.
Secretarul General al comunei Raciu comunică faptul că primarul comunei Raciu va fi iniţia într-o şedinţă
viitoare un nou proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul de învăţământ 2020 – 2021,
respectându-se legislaţia în domeniu.
Ordinea de zi a ședinţei este supusă la vot. Acesta este aprobată cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul
local Burtescu Aurică).

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Raciu în
anul 2020.
Consilierul taxe şi impozite Stîlparu Georgeta dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este respins cu 6 voturi pentru şi 4 abţineri (consilierii locali Nicolae
Ilie, Burtescu Aurică, Barbu Mariana şi Năstase Dumitru).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind  aprobarea  cotizatiei/contributiei  U.A.T.  comuna  Raciu  datorată  la  Asociația  de  Dezvoltare
Intercomunitară „Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa” pentru anul 2020.
Consilierul taxe şi impozite Stîlparu Georgeta dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 



Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020.
Consilierul taxe şi impozite Stîlparu Georgeta dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind scăderea din evidenţele Primăriei Raciu a unor creanţe fiscale la bugetul local.
Consilierul taxe şi impozite Stîlparu Georgeta dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind includerea în domeniul public al comunei Raciu a unor bunuri imobile.
Secretarul General al comunei Raciu dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind  organizarea,   organigrama  si  componenta  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenta   din
Comuna Raciu.
Ispas Cristian Dănuţ, şeful SVSU Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Diverse:
1. Consilierul Preda Mihaela prezintă Raportul semestrial cu privire la activitatea de asistenţă socială,

promovarea şi protecţia persoanelor cu handicap pe semestrul II, anul 2019;
2. Consilierul local Barbu Mariana:

- Solicită prezentarea unei situaţii cu privire la beneficiarii de asistenţă socială de pe raza comunei;
3. Consilierul local Năstase Dumitru:

- Solicită conducerii instituţiei să precizeze ce criterii au fost avute în vedere la amplasarea noilor
lămpi de iluminat public în comună.

4. Primarul Grădinaru Vasile:
- Prezintă câteva detalii referitoare la proiectul de investiţie „Modernizarea sistemului de iluminat

public stradal în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa” şi modul cum s-a decis amplasarea lămpilor.
- Recunoaşte  faptul  că numărul  acestora este  insuficient  faţă  de dorinţele  cetăţenilor  şi  că,  pe

viitor, din bugetul local numărul lămpilor va fi suplimentat
5. Consilierul local Nicolae Ilie:

- Reclamă faptul că în dreptul locuinţei sale nu a fost amplasată o lampă, subliniind necesitatea
acesteia prin faptul că acolo se află şi o staţie de transport public.

- Comunică primarului faptul că va iniţia semnarea unei petiţii pe acest subiect.
6. Consilierul local Barbu Mariana:

- Referitor la epidemia de pestă porcină africană identificată la o fermă din satul Şuţa Seacă, atrage
atenţia că atât ea cât şi alţi cetăţeni de pe raza comunei au primit telefoane prin care li se cerea să
recunoască faptul că au cumpărat porci la de la firma Luie.

7. Primarul Grădinaru Vasile:
- Oferă detalii cu privire la epidemia de pestă porcină şi măsurile luate de autorităţile locale, în

colaborare cu DSVSA şi Prefectura Dâmboviţa, pentru limitarea efectelor bolii dar şi motivul
pentru care s-a decis stabilirea unei noi locaţii pentru înhumarea porcilor omorâţi.



 
8. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Se declară nemulţumit de faptul că nu a primit o informare scrisă de la Primăria Raciu cu privire
la focarul de pestă porcină din localitate, aşa cum solicitase, şi că, în general, comunicarea cu
cetăţenii este deficitară;

- Consideră, de asemenea, că încă de la început ampasarea fermei de porci a fost greşită şi felicită
pe cetăţenii care s-au opus îngropării porcilor eutanasiaţi la „Desalinare”;

- De asemenea, reclamă faptul că de la staţia de distribuţie a carburantului din Şuţa Seacă vine un
miros persistent de combustibil, problema trebuind a fi analizată.  

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


