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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 29 ianuarie 2019  , ora 16.00 
 

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. Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.5/ 22 
ianuarie  2019, în conformitate cu prevederile legale.  
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
Ordinea de zi propusă este : 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea domeniului public al comunei Grebănu. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind   punerea la dispoziţia  programului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău în perioada 2014-2020, a terenurilor 
pentru construcţia investiţiilor aferente acestuia. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

3. 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 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 
preuniversitar de stat pe raza comunei Grebănu. 
Iniţiator , primar Stanciu Gheorghe 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 
care va fi realizat în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat. 
Iniţiator,primar Stanciu Gheorghe 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 
Iniţiator,primar Stanciu Gheorghe 

7. Prezentarea Deciziei nr.33/18.12.2018 emisă de camera de conturi Buzău. 
8. Alte probleme ale activităţii curente. 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot. Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu 

15 voturi pentru 
În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 

de hotărâre privind  modificarea domeniului public al comunei Grebănu. Iniţiator, primar Stanciu 
Gheorghe. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei.  
Domnul consilier Tănase Enache cere să mai amânăm cu două săptămâni adoptarea acestui 

proiect de hotărâre,să ne spună Compania de apă Buzău pe unde trece canalizarea,să ne spună cât 
costă şi să ne dea şi nouă studiul de fezabilitate pentru a fi analizat. Mai spune domnia sa că 
consilierii PNL nu sunt de acord datorită preţului prea mare la apa potabilă practicat de către 
Compania de Apă Buzău S.A. 
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Domnul Primar Stanciu Gheorghe cere consiliului local să adopte proiectul de hotărâre 
deoarece toate investiţiile care urmează să se realizeze sunt investiţii pe care comunitatea le 
aşteaptă şi sunt investiţii pe care bugetul local nu şi le permite. Cofinanţarea proprie pentru aceste 
investiţii este foarte mică.   

Nefiind alte discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de 
hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru (Dumitrache Jenica, Hangu Dumitru,Iaru Ionel, ,Ivan Ion, 
Michiu Teodor,Mocanu Gheorghe, Zainea Ion,Ioniţă Petre  şi Dinu Tudorel,0 abţineri şi 6 voturi 
împotrivă (Niţu Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun , Pelin 
Laurenţiu şi Tănase Enache) 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 privind   punerea la dispoziţia  programului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Buzău în perioada 2014-2020, a terenurilor pentru construcţia 
investiţiilor aferente acestuia. 

Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe. Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul 
comunei. 

Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre 
este aprobat cu 9 voturi pentru (Dumitrache Jenica, Hangu Dumitru,Iaru Ionel, ,Ivan Ion, Michiu 
Teodor,Mocanu Gheorghe, Zainea Ion,Ioniţă Petre  şi Dinu Tudorel,0 voturi împotrivă şi 6 abţineri 
(Niţu Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun , Pelin Laurenţiu şi 
Tănase Enache) din totalul  de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. 

În continuare se trece la cel de al treilea punct de pe ordinea de zi  , respectiv proiectul 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. 

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

este aprobat cu 8 voturi pentru (Dumitrache Jenica, Iaru Ionel, ,Ivan Ion, Michiu Teodor,Mocanu 
Gheorghe, Zainea Ion,Ioniţă Petre  şi Dinu Tudorel,0 voturi împotrivă şi 7 abţineri (Niţu 
Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun , Pelin Laurenţiu , Hangu 
Dumitru şi Tănase Enache) din totalul  de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în 
funcţie. 

În continuare se trece la cel de al patrulea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat pe raza 
comunei Grebănu. Iniţiator , primar Stanciu Gheorghe. 

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

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

În continuare se trece la cel de al cincilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local care va fi realizat în anul 
2019 de către beneficiarii venitului minim garantat. Iniţiator,primar Stanciu Gheorghe. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Domnul consilier Ioniţă Petre : Într-o şedinţă anterioară, în procesul verbal am hotărât să 

dăm nişte bănuţi pentru repararea gardului la cimitirul din satul Plevna. Ce s-a întâmplat ? Domnul 
consilier Tănase Enache este de acord şi întreabă de ce nu s-au pus în aplicare Hotărârile 
consiliului local. 
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În replică domnul primar afirmă că vor fi bani pentru investiţii după aprobarea în consiliul 
local a bugetului pe anul 2019. 

Domnul viceprimar Zainea Ion , referitor la gardul de la Plevna afirmă că va fi reparat 
gardul cu persoanele cu obligaţii în muncă , beneficiari de ajutor social după încălzirea vremii când 
se va putea lucra cu betoane deoarece sunt 3-4 stâlpi scoşi din beton. 

Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre 
este aprobat cu 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri  din totalul  de 15 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. 

În continuare se trece la cel de al şaselea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă. Este ales preşedinte de şedinţă pentru 
următoarele 3 luni  ,  cu 15 voturi pentru ,  domnul consilier Tănase Păun. 

În continuare se trece la cel de al şaptelea punct de pe ordinea de zi , respectiv prezentarea 
Deciziei nr.33/18.12.2018 emisă de camera de conturi Buzău ca urmare a misiunii de audit din luna 
noiembrie 2018.Decizia este prezentată de către secretarul comunei. Nu sunt discuţii. 

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 ianuarie 2019  .     
          
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
           Michiu Teodor                                                                    Crîngaşu Niţă                               
 
 
 
 


