
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 29.05.2019 

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. 106 din data de 21.05.2019, 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. 
Se discută procesului  verbal  al  şedinţei  anterioare.  Nu sunt completări.  Procesul  verbal  este  aprobat  în
unanimitate.

Consilierul local Vlăsceanu Niculae, președintele de ședință pe luna mai, citește ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind asocierea cu comunele Crângurile, Cobia, Ludeşti, Hulubeşti şi Lucieni,în
vederea obţinerii soluţiei de alimentare de la S.C. TRANSGAZ S.A. şi întocmirea studiului de fezabilitate
pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor asociate;
2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  întocmirii  proiectului  STUDIULUI  DE  FEZABILITATE
PENTRU INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA RACIU, CU SATELE
APARTINATOARE RACIU, SUŢA SEACĂ ŞI SILIŞTEA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 31.03.2019;
4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020;
5. Diverse.
Primarul comunei Raciu propune completarea ordinii de zi cu un nou punct: proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019.  Ordinea de zi a ședinței, cu completările
propuse, este supusă la vot. Acesta este aprobată cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind privind asocierea cu comunele Crângurile, Cobia, Ludeşti, Hulubeşti şi Lucieni, în vederea obţinerii
soluţiei de alimentare de la S.C. TRANSGAZ S.A. şi întocmirea studiului de fezabilitate pentru alimentarea
cu gaze naturale a comunelor asociate.
Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră măsura salutară mai ales în condiţiile în care pădurile dispar. Îşi exprimă, totuşi, rezerva,
având în vedere exemplul unor alte investiţii pornite în localitate, cum ar fi introducerea sistemului
de canalizare, şi care nici până în prezent nu sunt accesibile pentru totţi locuitorii comunei.

Consilierul local Bălaşa Cristian:
- Solicită conducerii instituţiei informaţii cu privire la locul unde se va face branşarea la sursa de gaze.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Prezintă  câteva  aspecte  procedurale  legate  de etapele  pe care trebuie  să le parcurgă investiţia  şi

comunică celor prezenţi faptul că, potrivit adresei Transgaz, sursa viitoarei reţele de alimentare cu
gaze a fost identificată în localitatea Scheiu de Sus. 

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

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind  aprobarea  întocmirii  proiectului  STUDIU  DE  FEZABILITATE  PENTRU  INFIINTARE
DISTRIBUTIE  DE  GAZE  NATURALE  IN  COMUNA  RACIU,  CU  SATELE  APARTINATOARE
RACIU, SUŢA SEACĂ ŞI SILIŞTEA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA.



Secretarul comunei Raciu dă citire referatului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei la 31.03.2019.
Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- Solicită explicaţii cu privire la prezentarea atât de târziu a contului de execuţie a bugetului local.
- Consideră  excesive  cheltuielile  făcute  de  administraţia  locală  cu  carburantul  şi  convorbirile
telefonice, faţă de suma infimă, de 30 de lei, cât a fost alocată pentru bursa unui elev.
- Propune modificarea cuantumului burselor şcolare.
- Solicită, de asemenea, informaţii cu privire la apariţia în capitolul sănătate a unor cheltuieli legate de
deşeurile medicale sau demolarea unor clădiri.
- Face referire la raportul anterior al Curţii de Conturi Dâmboviţa unde scria că U.A.T. comuna Raciu
ar fi plătit pentru asfaltarea unui drum care se regăseşte pe raza comunei Perşinari şi solicită clarificarea şi a
acestui aspect.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Oferă explicaţii pentru fiecare dintre problemele ridicate.  
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru, 1 abţinere (consilierul local Nicolae
Ilie) şi 1 vot împotriva (consilierul local Burtescu Aurică).

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului   proiectul  de hotărâre
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020.
Consilierul taxe şi impozite Stîlparu Georgeta prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Consilierul local Burtescu Aurică:
- Consideră  că  mărirea  cu  4,6% a  cuantumului  taxelor  şi  impozitelor  locale  va  duce  automat  la
sărăcirea populaţiei comunei, în condiţiile în care îndeletniciri tradiţionale, cum ar fi creşterea animalelor,
sunt deja pe cale de dispariţie în satul Şuţa Seacă şi nu numai;
-  În opinia sa, nu este normal ca administraţia locală să mărească impozitele dar, pe de altă parte, să
cheltuie banii aiurea;
- O altă problemă reclamată de acesta este cea a stabilirii  zonelor de impozitare, împărţire care ar
genera inechităţi. 
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru şi 4 voturi împotriva (consilierii locali

Burtescu Aurică, Nicolae Ilie, Drăgan Gheorghe 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, prezintă referatul în susţinerea proiectului de hotărâre.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat 12 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Diverse:

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Solicită  informaţii  despre accidentul din Şuţa Seacă din care a rezultat  distrugerea unui stâlp de

susţinere a cablurilor electrice la intrarea în sat.
Primarul Grădinaru Vasile:

- Comunică demersurile întreprinse de administraţia locală pentru remedierea situaţiei.



Consilierul local Şerban Ion:
- Îşi manifestă surprinderea cu privire la atitudinea unor colegi din consiliul local care şi-au exprimat

rezerve acum când legea obligă la indexarea taxelor şi impozitelor locale cu rata inflaţiei dar care au
votat pentru mărirea acestora, anul trecut, când nimeni nu-i obliga la aceasta. 

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


