
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.11.2019 

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. 192 din data de
19.11.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu este nimeni absent. 
La şedinţă participă, în calitate de invitat, prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 

Se discută procesul verbal al şedinţei anterioare. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Doreşte completarea procesului verbal cu menţiunea că a întrebat cum se face că, dacă fiecare clasă
are 26 – 28 de ore pe săptămână, în data de 24 ianuarie aproximativ 30 de elevi erau în faţa Primăriei
la ora 16.00. De asemenea, acesta precizează că, în privinţa fondurilor publice alocate Parohiei Şuţa
Seacă, a cerut toate actele justificative.  

Se trece la vot. Procesul verbal este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 împotrivă (consilierul local Burtescu
Aurică).

Consilierul local Ibinceanu Florina, președintele de ședință pe luna noiembrie, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019;
2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de
pe raza administrativ teritorială a Comunei Raciu ;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul de învățământ 2019 – 2020;
4. Diverse.

Primarul Grădinaru Vasile propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei a trei noi puncte: 
- Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentantului U.A.T. comuna Raciu în A.G.A. la

S.C. ECOS Dâmboviţa S.A.; 
- Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții: “Modernizarea

sistemului de iluminat public stradal în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”; 
- Proiect  de  hotărâre  privind  privind  aprobarea  valorii  finale  pentru  obiectivul  de  investiții:

„Modernizare drum local Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”. 
Ordinea de zi a ședinţei,  cu completările propuse, este supusă la vot. Acesta este aprobată cu 11 voturi
pentru şi 2 abţineri ( consilierii locali Burtescu Aurică şi Năstase Dumitru).

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019.
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Năstase Dumitru:

- Consideră că lucrările la proiectul de investiţie „Modernizare drum local Şoseaua Nouă Siliştea –
Perşinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa” sunt foarte prost făcute pentru că apa nu are unde să se
scurgă.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Îi adresează invitaţia ca după şedinţă să meargă la faţa locului pentru a vedea dacă lucrurile stau aşa

sau nu.



Consilierul local Burtescu Aurică:
- Deplânge faptul că pe acest drum, din 2005 şi până în prezent, au fost cheltuite sume imense de bani.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9  voturi pentru, 2 abţineri (consilierii locali Barbu
Mariana şi Năstase Dumitru) şi 2 împotrivă (consilierii locali Burtescu Aurică şi Nicolae Ilie).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor
bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de
pe raza administrativ teritorială a Comunei Raciu.
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 aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul de învățământ 2019 – 2020.
Secretarul General al UAT comuna Raciu dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Prof. Isari Ionuţ, directorul Şcolii Raciu:

- Explică raţiunea iniţierii acestui proiect de hotărâre.
Consilierul Burtescu Aurică:

- Atrage atenţia asupra faptului că pentru iniţierea acestui proiect de hotărâre era necesar obţinerea, în
prealabil, a acordului Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa.   

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului U.A.T. comuna Raciu în A.G.A. la S.C. ECOS Dâmboviţa S.A.
Secretarul General al UAT comuna 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 actualizarea devizului general al obiectivului de investiții:  “Modernizarea sistemului de iluminat
public stradal în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Secretarul General al UAT comuna Raciu dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Năstase Dumitru:

- Solicită informaţii suplimentare în privinţa acestei investiţii.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind  aprobarea  valorii  finale  pentru  obiectivul  de investiții:  „Modernizare  drum local  Şoseaua  Nouă
Siliştea – Perşinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Secretarul General al UAT comuna Raciu dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru, 2 abţineri (consilierii locali Barbu
Mariana şi Nicolae Ilie) şi 1 împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică).

La punctul „Diverse” s-au înscris la cuvânt:

Consilierul local Barbu Mariana:
- Reclamă faptul că s-a produs o greşeală în ceea ce o priveşte în legătură cu plata indemnizaţiei de

şedinţă.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Comunică faptul că aspectul semnalat de d-na consilier Barbu va fi remediat.



Consilierul local Burtescu Aurică:
- Solicită  conducerii  primăriei  să  verifice  actele  prezentate  de  Parohia  Şuţa  pentru  justificarea

cheltuielilor făcute din alocările de la bugetul local.

  
Completări:

Președinte ședință, Secretar,


