
ROMANIA
JUDETUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL RACIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI, 25.06.2020, 

În conformitate cu dispozițiile art. 134, alin. 4, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local a fost convocat în ședință de îndată în baza Dispoziției cu nr. 91 din data de 23.06.2020,
emisă de primarul comunei Raciu.

Având în vedere declararea stării de alertă 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 privind modificarea art. 1 din H.C.L. Raciu nr. 18/12.06.2020 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”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei privind acordarea unui sprijin financiar familiilor
pentru plata serviciilor oferite de bonă Raciu. 

Ordinea de zi a şedinţei este aprobată cu:
1. Voturi pentru: 13
2. Voturi împotrivă: 0
3. Abţineri: 0 

III. Proiect de hotărâre privind privind modificarea art. 1 din H.C.L. Raciu nr. 18/12.06.2020 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”.

Se trece la vot, proiectul este aprobat cu:
1. Voturi pentru: 13
2. Voturi împotrivă: 0
3. Abţineri: 0

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Întreabă câte cereri pentru acordarea indemnizației de bonă au fost depuse.
-  Solicită răspuns din partea conducerii Primăriei Raciu la problemele ridicate în şedinţa anterioară,

respectiv: 1.  De ce au fost sistate  lucrările  de asfaltare de pe cele cinci străzi din Şuţa Seacă;
2.  Câte locuințe din Şuta Seacă au fost racordate la sistemul  de canalizare; 3. Când se vor lua
lacătele de pe cele două dispensare din comună?

Consilierul Local Năstase Dumitru:
- Solicită prezentarea proiectului de amplasare a iluminatului stradal.



Primarul comunei Raciu Grădinaru Vasile:
- Încarcă pe grup proiectul investiţiei de modernizare a sistemului de iluminat public stradal;
- Comunică faptul că până la data şedinţei nu au fost primite cereri pentru acordarea indemnizaţiei de

bonă.
- În ceea ce priveşte lucrările ce se efectuează pe străzile din Şuţa Seacă acestea nu sunt sistate ci vor

continua. De altfel, situaţia nu priveşte numai acest sat ci şi unele străzi din satul Siliştea.
- În privinţa racordării la sistemul de canalizare în satul Şuţa Seacă, cetăţenii se pot racorda, Primăria

urmând a trimite înştiinţări în acest sens săptămâna ce urmează.
- Totodată, consideră că „lacătele” de pe dispensare ar fi imaginare, principala problemă constituind-o

lipsa medicilor de familie. În mod concret, de la Dispensarul Siliştea dna doctor Filip ar fi plecat
când i s-a pus în vedere să plătească utilităţile iar Dispensarul Raciu încă nu este recepţionat. De
asemenea, face precizarea că se continuă demersurile pentru aducerea în comună a celui de-al doilea
medic de familie, post aprobat de DSP.

Consilierul local Burtescu Aurică:
- Consideră că lucrările la cele cinci străzi de pe raza satului Şuţa trebuiau terminate de câteva luni,

principiul dezvoltării proporţionale, statuat prin Codul Administrativ, fiind eludat, şi că lucrările de
canalizare, odată începute în satul Şuţa, trebuiesc finalizate în întreaga localitate.

Consilierul local Năstase Dumitru:
- Consideră că nu s-a respectat proiectul pentru montarea lămpilor de iluminat public stradal.
- Ridică problema transportului public de persoane şi solicită intervenţia Primăriei în condiţiile în care

au apărut informaţii cu privire la reducerea numărului de curse efectuate în comună.

IV. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  metodologiei  privind  acordarea  unui  sprijin  financiar
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă Raciu.

Se trece la vot, proiectul este aprobat cu:
1. Voturi pentru: 13
2. Voturi împotrivă: 0
3. Abţineri: 0

Completări:

Președinte ședință, Secretar,


