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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 28 decembrie 2018  , ora 12.00 
 
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.  
Sunt prezente în sala de şedinţe următoarele persoane : 

1. D-na Puşcaşu Cornelia  din partea PNL Buzău 
2. D-na Săvulescu Simona – Director general ,  Compania de apă SA Buzău  
3. D-l Raicu Constantin – reprezentând ADI ,, Buzău 2008” 

Se supune la vot procesul verbal e la şedinţa anterioară. Procesul verbal este aprobat cu 15 voturi 
pentru. Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.363/ 21 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  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 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţie „Modernizare drum comunal nr.114,comuna Grebănu,judeţul Buzău în 
vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală” 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea domeniului public. 
Iniţiator ,primar Stanciu Gheorghe 

4. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în comisia metodică a Şcolii 
Gimnaziale Grebănu. 
Iniţiator , primar Stanciu Gheorghe 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 
Iniţiator,primar Stanciu Gheorghe 

6. Alte probleme ale activităţii curente. 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot. Supus la vot proiectul ordinii de zi este respins cu 7 

voturi pentru proiectul ordinii de zi (Dumitrache Jenica, Iaru Ionel, Ivan Ion, Michiu 
Teodor,Mocanu Gheorghe, Ioniţă Petre şi Dinu Tudorel) şi 8 voturi împotriva proiectului ordinii de 
zi (Hangu Dumitru ,Niţu Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun, 
Zainea Ion, Pelin Laurenţiu ,Tănase Enache). 

Domnul consilier Tănase Enache face propunerea ca pe ordinea de zi să fie incluse doar 
ultimele 3 puncte  , respectiv : 

1.   Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în comisia metodică a Şcolii 
Gimnaziale Grebănu. 

Iniţiator , primar Stanciu Gheorghe 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 
Iniţiator,primar Stanciu Gheorghe 

3. Alte probleme ale activităţii curente. 
Supusă la vot propunerea domnului  Tănase Enache este aprobată cu 15 voturi  pentru. 

Doamna Simona Săvulescu – director general la Compania de Apă Buzău solicită cuvântul 
pentru a-şi expune punctul de vedere cu privire la proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Buzău în perioada 2014-2020” 
Domnul consilier  Tănase Enache consideră că nu este necesar , problema cu privire la punctul de 
vedere al companiei de apă fiind  cunoscut.  
 Domnul preşedinte de şedinţă Michiu Teodor  supune la vot propunerea domnului 
Tănase Enache. Un număr de 8 consilieri (PNL+ ALDE) din cei 15 consilieri în funcţie votează în 
favoarea propunerii domnului consilier Tănase Enache nefiind de acord ca doamna Director 
general al Companiei de apă Buzău să prezinte punctul de vedere. 
 În continuare au loc discuţii în afara ordinii de zi , doamna Simona Săvulescu – director 
General Compania de apă Buzău afirmă că niciodată comuna Grebănu nu va avea posibilitatea să 
facă investiţii de 14 milioane de euro din surse proprii pentru modernizarea serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare în comuna Grebănu şi că deja s-au făcut investiţii de 2 milioane de 
euro în comuna Grebănu , bani pe care comuna îi va da înapoi dacă se retrage din proiect. 
 Domnul Tănase Enache consideră că sunt şi alte programe prin care se dau bani. De 
exemplu se pot da bani prin programul PNDL.Consideră domnia sa că se pot accesa până la 5 
milioane de euro o sumă suficientă pentru comuna Grebănu. De asemenea consideră că sumele 
vehiculate în studiul de fezabilitate sunt foarte mari şi dă ca exemplu domnia sa comuna Mera din 
judeţul Vrancea unde s-a realizat lucrarea doar cu 5 milioane de euro. 
 Domnul Raicu Constantin – reprezentant ADI Buzău 2008 consideră că atunci când 
vorbim de proiecte diferite trebuie să ţinem cont de condiţiile specifice ale fiecărui proiect.Ieşirea 
comunei Grebănu din ADI BUZĂU 2008 ar însemna pierderea proiectului pe întreg judeţul Buzău. 
 Domnul consilier Tănase Enache consideră că preţurile companiei sunt foarte mari.De 
ce să plătească o bătrână 6 lei/mc de apă când ar putea să plătească doar 2,5 lei.Ne garantaţi un preţ 
de 2,5 lei pe mc de apă ca în Prahova. De ce să investim dacă nu putem să suportăm preţul la apă. 
 Domnul primar Stanciu Gheorghe consideră că ieşirea din ADI Buzău 2008 nu este o 
soluţie. 

În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 
de hotărâre privind  proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în comisia metodică a 
Şcolii Gimnaziale Grebănu, primar Stanciu Gheorghe. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. Este ales membru  domnul 
viceprimar Zainea Ion. 

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 proiectul de 
hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 

Iniţiator,primar Stanciu Gheorghe. 
Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Domnul consilier Ioniţă Petre solicită să se verifice în proiectul de hotărâre pentru că apare 

2017 în loc de 2019.Solicită domnia sa ca proiectul de hotărâre să fie examinat cu atenţie. 
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. 
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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 :  31 decembrie 2018 .     
          
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
           Michiu Teodor                                                                    Crîngaşu Niţă                               
 
 
 
 


