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PROCES-VERBAL

AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL RACIU

DIN DATA DE 30/01/2020

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. 4

din data de 22/01/2020, emisă de primarul comunei Raciu.

Preşedinte de şedinţă este consilierul local Nicolae Ilie.

Din consultarea  condicii  de prezență  rezultă  că nu sunt  absenţi.  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 există

Se trece la vot, procesul verbal este aprobat cu:

1. Voturi pentru: 13

2. Voturi împotrivă: 0

3. Abţineri: 0

Președintele de ședință dă citire ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020;

2. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  rețelei  școlare  de pe  raza  comunei  Raciu  pentru  anul  de

învățământ 2020 – 2021;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  Planului de analiza si acoperire a riscurilor la

nivelul comunei Raciu;

4. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea,  începând  cu  01.01.2020,  a  salariilor  de  bază  pentru

funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  aparatul  de specialitate  al  Primarului  comunei  Raciu,

judeţul Dâmboviţa,  familia ocupaţională „Administraţie”;

5. Diverse.

Propuneri completare ordine de zi a şedinţei C.L. Raciu: nu sunt

Ordinea de zi este este aprobată cu:

1.  Voturi pentru: 13
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2. Voturi împotrivă: 0

3. Abţineri: 0

Viceprimarul Voicu Nicolae, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă consiliului proiectul de hotărâre

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020.

Consilierul Preda Mihaela dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 

Intervenţii:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:

- consideră că Planul de acțiuni ar trebui întocmit pentru fiecare lună calendaristică și solicită informații cu

privire la normarea muncii desfășurată de persoanele beneficiare de ajutor social;

- propune completarea Planului cu tăierea vegetației crescută de-a lungul drumului Deal Șuța, îndeosebi

zona  podului  de  la  Cataria  deoarece  strada  este  frecvent  circulată  de  autoturisme  și  vizibilitatea  este

afectată.  Susține  obligarea  proprietarilor  de terenuri  aflate  de-a  lungul  drumului  dar  și  pe cei  care  au

terenuri de-a lungul șoselei dintre Raciu și Șuța Seacă de a-și curăța proprietățile de vegetație;

-  în  privința  lucrărilor  efectuate  pe  izlazuri  atrage  atenția  asupra faptului  că pe izlazul  Șuța a  crescut

vegetația arboricolă și consideră că s-a luat o decizie greșită atunci când s-a hotărât îngroparea celor 2309

porci eutanasiați de la ferma Luie pe teritoriul izlazului, acțiune despre care a cerut în scris detalii de la

autoritățile locale. De asemenea, consideră că primarul trebuia să consulte Consiliul Local înainte de stabili

locul înhumării animalelor sacrificate.

- apreciază restul actiunilor prezente în Plan, cu o mențiune pentru demolarea magaziei de lemne de la

Școala Șuța pe care o consideră un pericol pentru copii.  De asemenea, își exprimă speranța că de data

aceasta  și angajații  școlilor cu atribuții  în acest  sens vor da o mână de ajutor la spartul și depozitarea

lemenelor de foc și nu vor lăsa totul în seama celor de la legea 416.

2. Consilierul local Năstase Dumitru:

- întrebă conducerea Primăriei pentru cine mai dăm cu îngrășăminte chimice pe izlaz.

3. Consilierul local Burtescu Aurică:

- consideră că în acest  caz se încalcă legea pentru că izlazurile  ar  trebui concesionate crescătorilor de

animale.

4. Consilierul local Năstase Dumitru:

- în privința lucrărilor de întreținere a gazonului de pe terenurile de sport consideră că în mod eronat afost

trecută responsabilă, alături de viceprimar și d-na Lixandru Mirela, asistentul medical comunitar.

5. Viceprimarul Voicu Nicolae:
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- explică faptul că d-na Lixandru Mirela va raspunde si va coordona echipa din teren,  nu va participa

efectiv la lucrări.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este este aprobat cu:

1. Voturi pentru: 13

2. Voturi împotrivă: 0

3. Abţineri: 0

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de hotărâre

privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Raciu pentru anul de învățământ 2020 – 2021.

Zaharia Alin, secretarul general al UAT, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 

Intervenţii:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:

- solicită primarului să-i comunice care este actul emis de Consiliul Local Raciu prin care s-a obținut avizul

conform al Inspectoratului Școlar Dâmbovița, cine l-a întocmit și semnat având în vedere că în perioada

respectivă nu s-a ținut ședință a consiliului local. De asemenea, solicită, în numele consilierilor PNL, o

copie după respectivul document.

2. Primarul Grădinaru Vasile:

- comunică faptul că un proiect de hotărâre a fost trimis spre avizare la ISJ Dâmbovița.

3. Secretarul General Zaharia Alin:

-  explică  necesitatea  procedurală  a  avizării  prezentului  proiect  de  hotărâre  în  ședința  consiliului  de

administrație al ISJ Dâmbovița și faptul că acesta este un document care aparține ințiatorului său, în cazul

de față primarul comunei Raciu, si nu trebuia aprobat in prealabil de Consiliul Local Raciu pentru că nu

constituie un act juridic.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este/nu este aprobat cu:

1. Voturi pentru: 12 pentru

2. Voturi împotrivă: 0

3. Abţineri: 1 abținere (consilierul local Burtescu Aurică)

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de hotărâre

privind aprobarea actualizării Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Raciu.

Ispas Cristian Dănuţ, şeful SVSU Raciu, dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 

Intervenţii:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:
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- Consideră că lucrarea are mai mult un caracter teoretic;

- Identifică un pericol în înhumarea porcilor de la firma Luie pe izlazul satului Șuța dar și în câinii

hoinari, considerați un focar, și care trebuie îndepărtați de urgență sau să li se aplice alte metode în

colaborare cu DVS.

- Și în privința riscului de incendii sunt probleme si aici trebuie intervenit pentru asigurarea surselor

de apă pentru intervenții, a pichetelor PSI de la școli și alte instituții, dotarea cu echipamente de

stingere a incendiilor. De asemenea, un mare pericol îl constituie incendiile de pădure acolo unde

riscul este foarte mare.

- O altă sursă de pericol o constituie, în opinia sa, cei care își lasă tirurile parcate în fața porții. 

- Este necesară dezvoltarea în comună a și a unui sistem de supraveghere video.

2. Primarul Grădinaru Vasile:

- Comunică faptul că a postat pe pagina de facebook a instituției proiectul Listei de investiții pentru

anul 2020 în care se regăsește și achiziționarea unui sistem de supraveghere video în localitate.

3. Consilierul local Burtescu Aurică:

- Consideră  că  printre  pericolele  anterior  menționate  ar  trebui  să  se  numere  și  poluarea  fonică

generată atât de cei care dau cu petarde cât și de cei care pun muzică tare.

4. Ispas Cristian Dănuţ, şeful SVSU Raciu:

- Informează Consiliul  Local in privința  modificărilor  legilative în domeniu și asupra faptului  că

urmeză, în perioada următoare, să se facă achiziții legate de dotarea cu materiale și echipamente a

SVSU Raciu astfel incat să fie avizat de către ISU Basarab I Dâmbovița.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este/nu este aprobat cu:

1. Voturi pentru: 13

2. Voturi împotrivă: 0

3. Abţineri: 0

Primarul  Grădinaru Vasile,  inițiatorul  proiectului  de hotărâre,  prezintă  consiliului  proiectul  de hotărâre

privind stabilirea,  începând cu 01.01.2020, a salariilor de bază pentru funcţionarii  publici şi personalul

contractual  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Raciu,  judeţul  Dâmboviţa,   familia

ocupaţională „Administraţie”.

Zaharia Alin, secretarul general al UAT,  dă citire raportului în susţinerea proiectului de hotărâre. 

Intervenţii:

1. Consilierul local Burtescu Aurică:

- solicita informații cu privire la încadrarea schemei de personal al Primăriei Raciu.
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2. Primarul Grădinaru Vasile:

- oferă informațiile solicitate.

3. Consilierul local Năstase Dumitru:

-  solicită,  în  numele  consilierilor  local  PNL,  prezentarea  unui  tabel  nominal  cu  salariile  nete  ale

personalului Primăriei Raciu.

4. Secretarul General Zaharia Alin:

- informația poate fi găsită pe site-ul instituției. 

5. Primarul Grădinaru Vasile:

-  explică  faptul  că,  având  în  vedere  că  Guvernul  a  plafonat  creșterile  salariale  ale  primarului  și

viceprimarului la nivelul lunii decembrie 2019, nici salariile celorlalți funcționari ai Primăriei nu se vor

modifica anul acesta în schimb le vor scădea coeficienții.

6. Consilierul local Burtescu Aurică:

- consideră că trebuie angajat la nivelul instituției un auditor, astfel încât situații cu ar fi plata în mână a

5.000 de lei către preotul de la Șuța nu s-ar mai întâmpla. De asemenea, dacă am avea auditor și contul de

execuție al bugetului local la sfârșitul anului ar fi prezentat mai repede si nu am mai fi nevoiți să așteptăm

după firma care ne face auditul.

7. Primarul Grădinaru Vasile:

-  Explică  faptul  că nu Asociația  Comunelor  –  Compartimentul  de audit  prezinta  contul  de execuție  a

bugetului comunei ci compartimentul contabil al Primăriei Raciu.

Se trece la vot. Proiectul de hotărâre este/nu este aprobat cu:

1. Voturi pentru: 9 pentru

2. Voturi împotrivă: 0

3. Abţineri: 4 abțineri (Consilierii local Burtescu Aurică, Barbu Mariana, Năstase Dumitru și Nicolae

Ilie).

La rubrica DIVERSE s-au înscris la cuvânt:

1. Primarul Grădinaru Vasile:

- Prezintă consilierilor locali Certificatul de conformitate emis către Primăria Raciu de Camera de

Conturi Dâmbovița în urma controlului efectuat la nivelul instituției în cursul lunilor noiembrie –

decembrie 2019.

2. Consilierul local Barbu Mariana:
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- Consideră că din respectivul  document rezultă  numai că actele  la  nivelul  instituției  sunt  corect

întocmite.

SECRETAR GENERAL COMUNA RACIU,

jr. Zaharia Alin
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