
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.06.2019 

În  conformitate  cu  dispozițiile  art.  39,  alin.  1,  şi  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. 110 din data de 19.06.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că nu este nimeni absent. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
La şedinţă a dorit să participe şi dl. Amuza Daniel, cetăţean petent domiciliat în comuna Raciu, sat Siliştea

Se discută procesului verbal al şedinţei anterioare. Consilierul local Burtescu Aurică solicită completarea
procesului verbal. Procesul verbal, cu completările propuse, este aprobat în unanimitate.

Viceprimarul Voicu Nicolae, președintele de ședință pe luna iunie, citește ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii
„Realizare şi dotare dispensar medical, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare drum local Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

3. Diverse.

Ordinea de zi a ședinţei 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 devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii „Realizare şi
dotare dispensar medical, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că sumele alocate firmei constructoare, pentru amenajarea terenului, sunt excesive având
în vedere că la demolare s-a lucrat cu persoanele de la legea 416.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Explică în faţa consiliului faptul că este vorba de două lucrări distincte, una ce a presupus demolarea

fostei clădiri sediu secundar al Primăriei şi cea de a doua, de care este vorba în deviz, constă în
împrejmuirea clădirii noului Dispensar. 

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

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind actualizarea devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare
drum local Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Nicolae Ilie:

- Deşi nu contestă utilitatea lucrărilor de construcţie a şanţurilor betonate, consideră totuşi că lucrarea
ar fi fost mult mai utilă în interiorul satelor componente ale comunei unde, din cauza precipitaţiilor,
se inundă în mod frecvent gospodăriile cetăţenilor.

 Consilierul local Burtescu Aurică:



- Îşi  manifestă  nemulţumirea  cu  privire  la  modul  cum  sunt  consemnate  intervenţiile  din  cadrul
şedinţelor Consiliului Local;

- De asemenea, consideră că multe dintre activităţile pentru care Primăria contractează lucrări s-ar
putea face foarte bine cu personalul propriu al instituţiei.

-  Acesta acuză şi modul în care sunt direcţionate investiţiile considerând că locuitorii satului Şuţa
Seacă plătesc taxe şi impozite degeaba.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru, 1 abţinere (consilierul local Nicolae
Ilie) şi 1 vot împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică) .

Diverse:

1. Preda Mihaela  – consilier  în  cadrul  Compartimentului  Asitenţă  Socială  şi  Autoritate  Tutelară  al
Primăriei Raciu:

- Prezintă raportul de activitate pe semestrul I 2019.
2. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Solicită  sprijinul asistentului  social  pentru a ajuta  familia  Mănescu din Şuţa Seacă în depunerea

documentaţiei pentru plasamentul familial.
3. Amuza Daniel, petent:
- Prezintă în faţa consiliului cererea sa de a i se permite tăierea vegetaţiei crescute de-a lungul DE 772

Raciu – Picior de Munte.
Plenul  consiliului  hotărăşte  că  solicitarea  petentului  nu  este  de  competenţa  sa,  ci  în  sarcina
Primarului comunei care îi va formula un răspuns în termenul legal.

4. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Sesizează  desele  întreruperi  ale  curentului  electric  în  satul  Şuţa  Seacă  şi  solicită  remedierea

problemei. 

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


