
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 29.01.2019 

În  conformitate  cu  dispozițiile  art.  39,  alin.  4,  si  ale  art.  68,  alin  1  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administrația  publică  locală,  republicată,   Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședința  de  îndată  în  baza
Dispoziției cu nr. 38 din data de 28.01.2019, emisă de primarul comunei Raciu.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că sunt absenţi consilierii locali Preda Cristian şi Cârstea Ilie
Iulian. 
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 
Se  solicită  completarea  procesului  verbal  al  şedinţei  anterioare,  pus  la  dispoziţia  consilierilor  de  către
secretarul comunei.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră că nu a primit lămuriri de la conducerea Primăriei cu privire la excluderea sa din Consiliul
Consultativ.

Se trece la vot. Procesul verbal este aprobat în unanimitate. 

Consilierul local Dinu Maria Magdalena, președintele de ședință pe luna ianuarie, citește ordinea de zi: 
Articol unic:

- Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu 01.01.2019, a salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Raciu, judeţul
Dîmboviţa, familia ocupaţională „Administraţie”.

Ordinea de zi a ședinței este supusă la vot. Acesta este aprobată cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind stabilirea,  începând cu 01.01.2019,  a salariilor  de bază pentru funcţionarii  publici  şi  personalul
contractual  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Raciu,  judeţul  Dîmboviţa,  familia
ocupaţională „Administraţie”.
Zahria Alin, secretarul comunei, dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:
- Opinează că era nevoie de prezentarea unei grile de salarizare la nivelul instituţiei şi propune o altă
formulă de calcul a modului de acordare a indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilierii locali.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


