
ROMANIA 

JUDETUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL RACIU 

 

PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI 12.06.2020  

 

În conformitate cu dispozițiile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2 şi alin. 3, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ,  Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară în baza Dispoziției cu nr. 89 din 

data de 05.06.2020, emisă de primarul comunei Raciu. 

Având în vedere declararea stării de alertă de către Preşedintele României în contextul pandemiei de Covid 

19, şi ţinând cont de prevederile legislaţiei care stabileşte măsuri privind distanţarea socială, prezenta 

şedinţă s-a desfăşurat on-line, pe WhatsApp, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Raciu nr. 10/30.03.2020 privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 

Local Raciu. 

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Alexandru Costel. 

Toţi consilierii locali sunt prezenţi.  

Se întruneşte cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea de zi.  

Se solicită consilierilor locali exprimarea opţiunilor de vor pentru: 

I. Procesul verbal al şedinţei anterioare. Acesta este aprobat cu:  

1. Voturi pentru: 13 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 0  

 

II. Ordinea de zi a şedinţei: 

1. Proiect de hotărâre privind atestarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Raciu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiția 

„Modernizare drumuri locale în Comuna Raciu, Județul Dâmbovița”; 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea U.A.T. Comuna Raciu cu Consiliul Județean Dâmbovița în 

scopul realizării în comun a obiectivului de investiție „Modernizare drumuri locale în Comuna Raciu, 

Județul Dâmbovița”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiția „Amenajare 

loc de joacă Grădinița Șuța Seacă, sat Șuța Seacă, comuna Raciu, județul Dâmbovița”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiția „Amenajare 

loc de joacă Grădinița Siliştea, sat Siliştea, comuna Raciu, județul Dâmbovița”; 

6. Diverse. 

La propunerea primarului comunei Raciu, ordinea de zi a fost completată prin introducerea unui nou punct: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2020. 

 

Ordinea de zi a şedinţei, cu completarea propusă, este aprobată cu: 

1. Voturi pentru: 13 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 0  

 

III. Proiect de hotărâre privind atestarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Raciu; 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 13 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 0 



 

IV.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiția 

„Modernizare drumuri locale în Comuna Raciu, Județul Dâmbovița”. 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 10 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 3 (consilierii locali Năstase Dumitru, Barbu Mariana şi Burtescu Aurică). 

 

V. Proiect de hotărâre privind asocierea U.A.T. Comuna Raciu cu Consiliul Județean Dâmbovița în 

scopul realizării în comun a obiectivului de investiție „Modernizare drumuri locale în Comuna Raciu, 

Județul Dâmbovița”. 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 13 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 0  

 

VI. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiția „Amenajare 

loc de joacă Grădinița Șuța Seacă, sat Șuța Seacă, comuna Raciu, județul Dâmbovița”. 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 13 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 0 

 

VII. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiția 

„Amenajare loc de joacă Grădinița Siliştea, sat Siliştea, comuna Raciu, județul Dâmbovița”. 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 13 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 0  

 

VIII. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2020. 

Acesta este aprobat cu: 

1. Voturi pentru: 12 

2. Voturi împotrivă: 0 

3. Abţineri: 1 (consilier local Burtescu Aurică) 

 

IX. Diverse: 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Declară că se abţine la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

pentru investiția „Modernizare drumuri locale în Comuna Raciu, Județul Dâmbovița” deoarece sunt 

cinci străzi  in Suta Seacă  a caror  asfaltare  a început  anul trecut  si lucrarile  au fost  sistate iar 

strada Manesti a fost uitată. 

- Se declară de acord cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

pentru investiția „Amenajare loc de joacă Grădinița Șuța Seacă, sat Șuța Seacă, comuna Raciu, 

județul Dâmbovița” cu mențiunea ca trebuie să se delimiteze spatiul de joaca al gradinitei si intrarea 

separată  a copiilor asa cum prevede legea. 

Consilierul local Nicolae Ilie: 

- Consideră că ședința consiliului local nu trebuia făcută online şi că trebuiau purtate multe discuții 

constructive de bun augur. 

Consilierul local Barbu Mariana: 



-  Declară că se abţine la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

pentru investiția „Modernizare drumuri locale în Comuna Raciu, Județul Dâmbovița” deoarece nu 

poate fi "pentru" întîietatea asfaltarii "drumuri vaci " cand cele pe care circulă se prezinta într-un fel. 

- De asemenea, observă faptul că la locurile de joaca devizele contin sume mari la proiectari, studii 

fezabilitate si altele. Consideră că sunt mulţi bani cheltuiţi pe diferite proiecte mai mult sau mai 

putin importante în condiţiile în care sediul primariei arata jalnic. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Declară că primarul refuză să răspundă întrebărilor puse de el. 

Consilierul local Alexandru Costel: 

- Face apel la purtarea cu decenţă a discuţiilor. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Se întreabă unde, în intervenţiile sale,  nu există decenţă? Acesta ar fi întrebat,  spre exemplu,   cine          

„a inventat" denumiri de străzi  precum „Cotina", „Gaitoaia" si altele. De asemenea, a întrebat de ce 

a fost  omisa strada Manesti de la asfaltare. 

Consilierul local Năstase Dumitru: 

- Solicită prezentarea la următoarea şedinţă „live” a consiliului local a proiectului de la iluminatul 

stradal. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Solicită preşedintelui de şedinţă să-l intrebe pe primarul localităţii când ia lacătele de pe cele două  

dispensare. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

- Încarcă pe grup, în copie, paginile din domeniul public al localităţii, publicat în Monitorul Oficial al 

României, în care apar denumirile drumurilor. 

- Consideră că dispensarele nu sunt închise, ci a făcut demersurile necesare pentru a avea doi medici 

de familie în comună. 

Consilierul local Nicolae Ilie: 

- Atrage atenţia că, deşi şedinţa de consiliu local era în derulare, primarul comunei a plecat din 

localitate la ora 13 și a venit la ora 15.30 refuzând să dea răspuns problemelor ridicate de către 

consilieri. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

- Comunică faptul că a fost plecat la Consiliul Județean pentru a obține investiții în comună. 

- Referitor la iluminat stradal, adresează invitaţia pentru cei interesaţi de a veni la la Primărie  pentru a 

studia documentaţia lucrării. Precizează şi că că verificările au fost făcute în mai multe etape la 

M.D.R.A.P. și la plata finala a fost un control de la minister, iar urmare a acestui control s-a aprobat 

plata. 

Consilierul local Nicolae Ilie: 

- Opinează că primarul încearcă de trei ani să alunge din comună pe actualul medic de familie. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Susţine că strada Cotină se numește strada Pascale, Găiţoaia se numește strada Pantilin iar denumirea  

de Bădoi este total eronată. Sustine, de asemenea, că primarul ţine cele două dispensare închise. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

- Informează consiliul local că dispensarul de la Raciu nu este finalizat, urmând să se facă, în perioada 

următoare, recepția lucrării iar dispensarul de la Siliștea a fost părăsit de d-na doctor, iar când a venit 

un alt medic de familie în acel dispensar, d-na doctor Filip Rodica i-a făcut plângeri. 

Consilierul local Năstase Dumitru: 

- Afirmă că a solicitat proiectul de amplasare a lămpilor de iluminat public şi că modul cum au fost 

alese locurile în care au fost puse lămpile nu i se pare normal pentru că în unele locuri sunt puse câte 

cinci lămpi iar în altele, situate pe drumul principal, niciuna. 

Consilierul local Nicolae Ilie: 

- Consideră că este de notorietate războiul pe care primarul îl poartă cu d-na doctor Filip. 

 



Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Se adresează primarului solicitându-i să ia lacătele de pe dispensarele comunei şi să convoace o 

ședință  de îndata pentru a lămuri lucrurile. 

Consilierul local Nicolae Ilie: 

- Solicită constituirea unei comisii care să verifice modul cum au fost amplasate lămpile de iluminat 

public. 

Primarul Grădinaru Vasile: 

- Încarcă pe grup adresele din data de 10.02.2020, prin care solicita consilierilor locali Barbu Mariana, 

Burtescu Aurică, Năstase Dumitru şi Nicolae Ilie să prezinte, în calitatea lor de membri ai consiliului 

local, o situaţie a investiţiilor derulate în localitate în perioada prezentului mandat, respectiv 2016 – 

2020. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Consideră că primarul îşi încalcă atribuţiile şi că datele solicitate consilierilor PNL le poate lua de la 

serviciul  de contabilitate. 

Consilierul Barbu Mariana: 

- Declară că nu e treba consilierilor locali să facă investiţii şi că, înainte de a-i întreba pe cei de la PNL 

ce au făcut, ar trebui să-i întrebe pe cei nouă consilieri ai PSD acelaşi lucru. 

Consilierul local Năstase Dumitru: 

- Consideră, de asemenea, că nu era de datoria celor patru consilieri ai PNL să facă investiţii în 

comună şi că, spre deosebire de cei ai PSD, colegii săi au propus la fiecare şedinţă a consiliului local 

câte un amendament. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Doreşte consemnarea în procesul verbal a faptului că primarul a fost plecat după investiţii în timpul  

ședinței consiliului local. 

Consilierul local Năstase Dumitru: 

- Solicită prezentarea la viitoarea şedinţă a investiţiilor făcute de consilierii PSD în comună. 

Consilierul local Burtescu Aurică: 

- Consideră că atâta timp cât prin hotărâre a consiliului local s-a stabilit că şedinţele se ţin online  

numai  pe perioada starii de urgenţă, prin organizarea online a sedinţei curente s-a încălcat aceasta 

hotărâre şi declară că va contesta şedinţa. 

 

  

 

 

Completări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte ședință,        Secretar, 

 


