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CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.12.2019 

În conformitate cu dispozițiile art. 133, alin. 2, lit. a şi art. 134, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,  Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară în baza Dispoziției cu
nr. 219 din data de 24.12.2019, 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 procesul verbal al şedinţei anterioare:
Consilierul local Nicolae Ilie:

- Doreşte  să  se  consemneze  faptul  că  a  solicitat  conducerii  primăriei  amplasarea  unei  lămpi  de
iluminat public pentru că în zonă se află o amplasată o staţie de autobuz, iar nu locuinţa sa, aşa cum
a fost consemnat. 

- Solicită înregistrarea şedinţelor de consiliu local.  
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Solicită, la rândul său, înregistrarea cu mijloace tehnice a şedinţelor de consiliu local.
Se trece la vot, procesul verbal este aprobat cu 9 voturi pentru, 2 abţineri (consilierii locali Năstase

Dumitru şi Barbu Mariana) şi 2 împotrivă (consilierul local Burtescu Aurică şi Nicolae Ilie).

Consilierul local Năstase Dumitru, 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 rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2019.

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 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.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Îşi manifestă nemulţumirea cu privire la criteriile care au stat la baza stabilirii rangului localităţilor
componente ale comunei Raciu, considerând că zonele de impozitare nu respectă facilităţile de care
beneficiază locuitorii din satele componente ale comunei. Drept exeplu, acesta oferă situaţia pazei
comunale care, în opinia sa, este plătită degeaba de locuitorii satului Şuţa Seacă pentru că serviciile
nu se prestează.

- De asemenea, acesta atrage atenţia asupra faptului că banii alocaţi de la bugetul local către Parohia
Ortodoxă Şuţa au fost cheltuiţi pe o „aleiuţă”, construită fără proiect, fără recepţie şi fără documente
justificative. 

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru şi 4 împotrivă (consilierii locali Nicolae
Ilie, Burtescu Aurică, Barbu Mariana 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.
Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (consilierul local Burtescu
Aurică).

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


