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 PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa extraordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 20 decembrie 2018  , ora 14.00 
 
Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Michiu Teodor, preşedinte de şedinţă ales. 
 La şedinţă sunt prezenţi consilierii : Dumitrache Jenica, Hangu Dumitru,Iaru Ionel, ,Ivan 
Ion, Michiu Teodor,Mocanu Gheorghe,Niţu Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, ,Pisău Corneluş-
Iulian,Tănase Păun  şi Zainea Ion ,Ioniţă Petre , Pelin Laurenţiu ,Tănase Enache, Dinu Tudorel. 
  La şedinţă participă Crîngaşu Niţă , secretarul comunei  Grebănu. La şedinţă participă şi  
domnul Stanciu Gheorghe , primarul comunei. Nu au fost invitate şi alte persoane.  
Se supune la vot procesul verbal e la şedinţa anterioară. Procesul verbal este aprobat cu 15 voturi 
pentru. Referitor la procesul verbal din  şedinţa anterioară domnul consilier Tănase Enache solicită 
să fie completat cu opinia domniei sale, referitor la primul punct de pe ordinea de zi , la proiectul 
de hotărâre privind  ocuparea temporară a unei suprafeţe din domeniul public în vederea realizării 
investiţiei „Alimentare cu energie electrică staţie de telefonie mobilă GSM-ORANGE-
TOPLICENI. Solicită domnia sa să se consemneze în procesul verbal de şedinţă faptul că 
„Consilierii PNL nu sunt de acord cu proiectul de hotărâre deoarece acesta duce la deteriorarea 
infrastructurii existente  şi mai ales a asfaltului .” 
Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.360/ 17 decembrie  2018, 
în conformitate cu prevederile legale.  
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
Se propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă. 
     Ordinea de zi propusă este : 
 

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

2. Alte probleme ale activităţii curente. 
             

  Ordinea de zi  este aprobată cu  15 voturi pentru din cei 15 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 

de hotărâre privind  ocuparea temporară a unei suprafeţe din domeniul public în vederea realizării 
investiţiei „Alimentare cu energie electrică staţie de telefonie mobilă GSM-ORANGE-
TOPLICENI. Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Nefiind alte discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de 

hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul  de 15 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. 

În continuare se trece la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi respectiv alte probleme 
ale activităţii curente. 
Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU :  20 decembrie 2018 .     
          
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
           Michiu Teodor                                                                    Crîngaşu Niţă                               
 
 
 
 


