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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 26 aprilie 2018    , ora 15.00 
 
Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Ioniţă Petre, 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 ,Dinu Tudorel şi Zainea Ion ,Ioniţă Petre şi Tănase Enache.Absentează 
nemotivat domnul consilier Pelin Laurenţiu . 
  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 14 voturi 
pentru. 
Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.79/ 20 aprilie 2018, în 
conformitate cu prevederile legale.  
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
Se propune de către domnul primar  modificarea ordinii de zi prin introducerea proiectului de 
hotărâre pentru alegerea preşedintelui de ședință. 
Cu 14 voturi pentru consiliul local aprobă ordinea de zi modificată. 
     Ordinea de zi propusă este : 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Grebănu.                                         
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Buzău 2008” la care comuna Grebănu este 
membru asociat. 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

3. Proiect de hotărâre privind primirea comunei Boldu în calitate de membru asociat la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară a transportului public din Râmnicu Sărat – ATRAS şi 
modificarea actului constitutiv şi statutului acesteia. 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport local de persoane încheiat între Asociaţia de Dezvoltare a Transportului public 
Râmnicu Sărat-ATRAS şi S.C. Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat . 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

5. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii consiliului local al comunei Grebănu 
nr.19/13.10.2017 privind retragerea comunei Grebănu din Asociația Comunelor din România 
(ACOOR). 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 
7. Alte probleme ale activităţii curente. 

             

  Ordinea de zi  este aprobată cu  14 voturi pentru din cei 14 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 

de hotărâre privind modificarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Grebănu.  
Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. Nu sunt alte discuţii.  
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru. 
 
 În continuare se trece la discutarea celui de al doilea punct de pe ordinea de zi , respectiv 
proiectul de hotărâre privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Buzău 2008” la care comuna Grebănu este 
membru asociat.  
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Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. Nu sunt alte discuţii. Sunt primite 
în asociaţie comunele Chiliile ,judeţul Buzău şi Băleşti din judeţul Vrancea.  
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru. 
           În continuare se trece la cel de al treilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind primirea comunei Boldu în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară a transportului public din Râmnicu Sărat – ATRAS şi modificarea actului 
constitutiv şi statutului acesteia. 
Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. Nu sunt alte discuţii.  
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14  voturi pentru. 
 În  continuare se trece la cel de al patrulea punct de pe ordinea de zi respectiv proiectul de 
hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de 
persoane încheiat între Asociaţia de Dezvoltare a Transportului public Râmnicu Sărat-ATRAS şi 
S.C. Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat. Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este 
supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru. 
 În continuarea şedinţei se trece la discutarea celui de al cincilea punct de pe ordinea de zi , 
respectiv proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii consiliului local al comunei Grebănu 
nr.19/13.10.2017 privind retragerea comunei Grebănu din Asociația Comunelor din România 
(ACOOR). 
Nemaifiind discuţii  proiectul e hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre este 
aprobat cu 14 voturi pentru. 
 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 propus domnul consilier Iaru Ionel. Supus 
la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru.  
În continuare se trece la cel de al şaptelea punct  de pe ordinea de zi ,  alte probleme ale activităţii 
curente.  
Secretarul comunei aduce la cunoştinţă consiliului local adresa Instituţiei Prefectului , judeţul 
Buzău nr.33141/24.04.2018 prin care domnul Ion Popescu  sesizează faptul că domnul Ioniţă Petre 
a lipsit nemotivat de la  6 ședințe ale consiliului local în perioada aprilie noiembrie 2017. Consiliul 
local a luat act şi urmează să dispună o măsură într-o şedinţă ulterioară. Pentru şedinţele la care a 
absentat donul Ioniţă Petre nu a beneficiat de indemnizaţie. 
În continuare domnul primar informează consiliul despre stadiul închirierii izlazului comunal către 
fermieri. Urmează să fie închiriate 137 ha de izlaz. 
Domnul consilier Hangu Dumitru apreciază eforturile făcute pentru salubrizarea zonei la Pietriş. 
 
Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU : 26 aprilie 2018 .     
       
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
      
     Ioniţă Petre                                                                                   Crîngaşu Niţă                               
 
 


