
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 14.02.2020 

În conformitate cu dispozițiile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2 şi alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,  Consiliul Local a fost convocat în ședință ORDINARĂ în baza Dispoziției cu nr. 52
din data de 07/02/2020, emisă de primarul comunei Raciu.
Preşedinte de şedinţă este consilierul local Preda Cristian.
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi: nimeni.
Din consultarea condicii de prezență rezultă că este absent consilierul local Năstase Dumitru.
Se întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea
de zi. 

Se discută procesul verbal al şedinţei anterioare.
Completări: nu sunt.
Se trece la vot, procesul verbal este aprobat cu:
Voturi pentru: 11
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 1 (consilierul local Burtescu Aurică).

Președintele de ședință dă citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Raciu la data
de 31.12.2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului și Programului de activitate al Căminului Cultural
Raciu pentru anul 2020 şi a Raportului de activitate pentru anul 2019;
4. Diverse.
Propuneri  completare  ordine  de  zi  a  şedinţei  C.L.  Raciu:  Consilierul  local  Burtescu  Aurică  propune
discutarea la punctul unu a punctului doi din ordinea de zi. Propunerea este aprobată.
Ordinea de zi, astfel modificată, este aprobată cu:
 Voturi pentru: 11
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Raciu la data de 31.12.2019.
Consilierul Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Intervenţii:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:
-  îşi  manifestă  nemulţumirea  faţă  de  valoarea  contractului  de  asistenţă  juridică  încheiat  de  Primărie
comparativ cu nivelul insuficient al fondurilor alocate către bursele elevilor şi deplânge cheltuielile excesive
făcute la nivelul Primăriei;
- este îngrijorat, de asemenea, că din locaţia în care au fost îngropaţi porcii sacrificaţi de la ferma din Şuţa
Seacă, odata cu sosirea primăverii, se vor degaja mirosuri;
- propune mărirea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora.
    2. Primarul Grădinaru Vasile:
- explică faptul că acolo unde se regăsesc sume mari la capitolul cheltuieli din buget este vorba despre bani
aduşi din surse externe (fonduri guvernamentale şi europene) şi alocaţi proiectelor de investiţie în curs. 



-  prezintă  o situaţie  a stadiului  lucrărilor  de cadastru sistematizat,  lucrări  care au cuprins suprafeţe  din
extravilanul tuturor celor trei sate componente ale comunei.
3. Consilierul local Barbu Mariana:
- solicită informaţii referitoare la cheltuielile efectuate pentru asigurări şi din capitolul alte bunuri şi servicii.
4. Consilierul Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu:
- oferă informaţii referitoare la solicitarea d-nei consilier Barbu Mariana.
 Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu:
1. Voturi pentru: 9
2. Voturi împotrivă: 1 (consilierul local Burtescu Aurică)
3. Abţineri: 2 (consilierii locali Barbu Mariana şi Nicolae Ilie)

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2020.
Consilierul Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre.
Intervenţii:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:
- observă faptul că lista de investiţii reprezintă un procent foarte mic în raport cu toate cheltuielile care se
fac în comună;
- pe de altă parte, sumele alocate pentru dotarea SVSU Raciu consideră că sunt foarte mici, insuficiente
pentru o dotare corespunzătoare împotriva incendiilor; 
- reclamă faptul că locul de joacă şi gardul împrejmuitor de la Grădiniţa Şuţa au fost furate şi duse la fier
vechi sub conducerea directorului Şcolii Raciu. Propune extinderea amenajărilor aferente Grădiniţei Şuţa pe
cele două hectare jumătate care aparţin Şcolii Şuţa Seacă, chiar dacă respectivul teren este situat în comuna
Lucieni;
-  deplânge plecarea copiilor de la Olteni la Şcoala Lucieni, considerând că încă din secolul XVII copiii din
acest sat învăţau la Şuţa Seacă;
-  consideră că în privinţa iluminatului public cine are gura mare nu are bec la poartă, însă mulţumeşte
primarului că lui i-a pus;
- de asemenea, apreciază iniţiativa primarului localităţii de a monta camere video de supraveghere stradală
în comună, mai ales că în satul Şuţa nu există pază obştească;
-  îşi exprimă temerea că măsurătorile cadastrale nu vor cuprinde şi suprafeţe de teren din satul Şuţa;
- consideră că este bună ideea unei investiţii vizând introducerea reţelei de gaze în comună însă contestă
soluţia aleasă pentru că reţeaua de gaze ar fi mai bine dacă ar fi trasă din Picior de Munte, unde ar fi ajuns;
- cât priveşte extinderea reţelei de canalizare, acesta reclamă faptul că şi în prezent el este ocolit cu grijă;
-  la  asfaltarea  şi  modernizarea  drumurilor  locale  reclamă  faptul  că  primăria  nu  face  niciodată  publice
arterele pe care vor avea loc lucrări şi că pe strada Voiculeşti nu se fac şi şanţurile de scurgere a apelor
pluviale;
- consideră, cu riscul de a se pune rău cu popa, că trebuie ca toţi banii alocaţi către biserici să fie daţi pe
proiecte şi în niciun caz în numerar, ceea ce ar fi ilegal;
- comunică primarului faptul că atunci când s-a repezit să ia de pe perete diploma acordată de Curtea de
Conturi a avut impresia că vrea să-i dea un scaun în cap, ceea ce l-a speriat rău.
    2. Primarul Grădinaru Vasile:
- explică faptul că toate solicitările de fonduri de la parohii s-au bazat pe devize de lucrări, aprobate de către
arhiepiscopie;
- în privinţa străzii Voiculeşti, lucrarea este în curs, s-a turnat, până în prezent, doar primul strat de asfalt;
-  instituţia  intenţionează,  în  cursul  anului  acesta,  să  demareze  procedurile  de  achiziţie  publică  vizând
construcţia unui nou sediu al primăriei;
- în privinţa dotărilor de la SVSU, ceea ce apare în lista de investiţii este un aparat de respirat, parte a unui
echipament de pompier. Anul acesta se va încerca avizarea SVSU Raciu de către ISU Dâmboviţa iar dotarea
standard a serviciului este cea prevăzută lege;



-  în privinţa banilor pentru modernizarea Şcolii Raciu, suma curpinsă în lista de investiţii se referă doar la
realizarea studiului de fezabilitate, urmând ca investiţia să se facă din fonduri guvernamentale sau europene;
- în privinţa copiilor de la Siliştea, doreşte să mulţumească personal părinţilor acestor elevi care au înţeles
situaţia şi, la rugămintea sa, au acceptat să-i dea la Şcoala Şuţa şi nu la Raciu unde le-ar fi fost mai aproape,
reuşind astrfel să salveze de la desfiinţare Şcola Şuţa;
- comunică faptul că Primăria Raciu a solicitat încă de acum doi ani alocarea unui microbuz şcolar iar până
acestă cerere va fi onorată s-a luat legătura cu operatorul de transport public pentru a accepta copiii în
autobuze şi, de asemenea, s-a solicitat conducerii instituţiei de învăţământ să structureze programul orelor
pentru a da posibilitatea elevilor să aibă acces la transport;
- cu privire la suma alocată pentru amenajarea bazei sportive la Şcoala Raciu, comunică faptul că s-a avut în
vedere costul unei investiţii similare realizate într-o comună din apropiere;
- în privinţa locurilor de joacă se impune construcţia lor la grădiniţele din Siliştea şi Şuţa Seacă în locaţiile
propuse ţinând cont şi de orientarea clădirilor celor două unităţi către şosea. Un proiect de viitor va privi şi
amenajarea unei baze sportive, după modelul celei de la Şcoala Raciu, pe terenul din spatele Şcolii Şuţa
Seacă;
-  dispensarul din Raciu va fi finalizat anul acesta şi a necesitat o parte de cofinanţare din bugetul local
pentru amenajarea spaţiului şi pentru iluminat;
- în privinţa iluminatului  stradal s-a respectat  poziţionarea lămpilor anterior existente  şi s-au montat un
număr de 29 lămpi noi la Siliştea, 29 la Şuţa şi 42 în satul Raciu;
Consilierul local Barbu Mariana:

- Reclamă faptul că în zona Postului de Poliţie Raciu sunt amplasate un număr de patru lămpi, lucru
supărăror pentru cetăţenii din zonă din cauza iluminatului excesiv.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Explică faptul că lămpile cu pricina sunt de la organizarea de şantier de la dispensar.

Consilierul local Barbu Mariana:
- Solicită informaţii cu privire la sumele mari, în opinia sa, alocate la capitolul cultură.

Consilierul Ghiga Alina, contabil Primăria Raciu:
- Explică faptul că, la cheltuielile de personal, sumele privesc salarizarea unui număr de trei persoane:

referent cultural, bibliotecar şi mecanic.
Consilierul local Burtescu Aurică:

- Reclamă  faptul  că  primarul  comunei  a  omis  cu  bună  ştiinţa  de  la  introducerea  sistemului  de
canalizare atât locuinţa sa cât şi zonele Şuţa Deal şi DN din satul Şuţa;

- Îşi  exprimă îndoiala  că sistemul  de canalizare  va putea duce dejecţiile  de la  Şuţa până în  satul
Siliştea;

- Consideră  că  primarul  nu  vrea  să  bage  canalizare  pe  toată  zona  locuinţelor  aflate  de-a  lungul
drumului naţional numai ca să nu-i bage lui canalizare;

- I se pare strigător la cer faptul că dintre toţi numai consilierului local Nicolae primarul nu a vrut  să-i
bage bec, pentru că are gura mare.

- Pe de altă parte, pentru că firma Lue are sediul în comuna Dragodana trebuia să-şi ducă toţi porcii
morţi să-i îngroape acolo şi nu pe izlazul Şuţa, acest lucru datorându-se faptului că primarul i-a găsit
pe cei de aici mai proşti. În plus, edilul manifestă un spirit dictatorial şi le pune pumnul în gură
consilierilor locali PSD din Şuţa.

Primarul Grădinaru Vasile:
- Explică faptul că tocmai a fost finalizat proiectul legat de extinderea sistemului de canalizare în

satele Şuţa Seacă şi Raciu, proiect finanţat din fonduri europene, iar în maximum un an de zile toate
gospodăriile de-a lungul DJ 702 B sunt obligate să se branşeze;

- De asemenea, se va demara documentaţia tehnică pentru extinderea sistemului de canalizare şi în
zonele în care nu s-a ajuns încă;

- Cât priveşte faptul că un consilier PNL nu are bec la poartă, arată că în aceeaşi situaţie se găsesc şi
consilieri de la PSD care nici ei nu au.



Consilierul Nicolae Ilie:
- Consideră că lămpile au fost amplasate pe stâlpi în mod discreţionar.   

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este aprobat cu:
1. Voturi pentru: 9
2. Voturi împotrivă: 2 (consilierii locali Burtescu Aurică şi Nicolae Ilie)
3. Abţineri: 1 (consilierul local Barbu Mariana)

Primarul  Grădinaru  Vasile,  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea Calendarului și Programului de activitate al Căminului Cultural Raciu pentru anul 2020 şi
a Raportului de activitate pentru anul 2019.
Referentul cultural Dumitru Tatiana dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 
Intervenţii:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:
- Deşi apreciază activitatea culturală desfăşurată pe raza comunei, se declară, totuşi, nemulţumit că nu

s-a putut organiza până acum o întâlnire a copiilor cu scriitorul Ilie Traian, născut în satul Raciu şi
cunoscut mai mult în America decât la el în comună;

- O altă carenţă se referă la neachiziţionarea de către bibliotecă a noutăţilor editoriale apărute la nivel
judeţean;

- La Şcoala Şuţa Seacă biblioteca stă în continuare închisă, elevii neavând acces la cărţi, nici colţul
muzeistic nu a mai fost reamenajat;

- Monumentul de la Şuţa Seacă nu cuprinde numele tuturor eroilor morţi în cel de-al doilea război
mondial. Ar trebui prinsă în lista de investiţii a comunei refacerea acestuia;

- La Crucea de la Siliştea trebuie să facem demersuri pentru a-l aduce pe profesorul Oproiu ca să
traducă inscripţiile de pe ea;

- Sunt prea puţini „activişti culturali” pe raza comunei. Mare parte din profesori vin doar să dea bine
în poze, deşi legea educaţiei îi obligă să sprijine astfel de activităţi.   

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este/nu este aprobat cu:
1. Voturi pentru: 12
2. Voturi împotrivă: 0
3. Abţineri: 0

La rubrica DIVERSE s-au înscris la cuvânt:
1. Consilierul local Nicolae Ilie:

-  solicită  primarului  să  explice  modul  în  care  s-a  făcut  distribuirea  lămpilor  de  iluminat  pe  stâlpi,
considerând că nu este normal ca într-o staţie de autobuz să nu existe o astfel de lampă iar în alte zone să fie
amplasate două sau chiar trei lămpi în mai puţin de 50 de metri.  
2. Primarul Grădinaru Vasile:
- îşi asumă modul de distribuire a lămpilor subliniind faptul că la amplasarea lor nu s-a ţinut cont de alte
criterii decât de cele legate de fluidizarea traficului în comună. 
3. Consilierul local Vlăsceanu Nicolae:
-  reclamă  prezenţa  în  număr  mare  a  tirurilor  parcate  pe  marginea  drumurilor  fapt  ce  pune  în  pericol
siguranţa cetăţenilor.
4. Consilierul local Burtescu Aurică:
- subliniază că o altă mare problemă pe străzi sunt şi câinii comunitari.
5. Primarul Grădinaru Vasile:
- pe actuala legislaţie nu ai cum să-i omori. Primăriile sunt obligate să construiască padocuri, lucru pe care
nu şi-l permite nicio primărie deocamdată.
6. Consilierul local Burtescu Aurică:
- consideră că nu padocurile sunt problema ci faptul că cetăţeni, precum Costache în Şuţa sau cei de la staţia
Peco, hrănesc o mulţime de astfel de animale şi că nu se face nimic în această privinţă. 



Completări:

Președinte ședință, Secretar,


