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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 30 august 2018 , ora 15.00 
 
Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Mocanu Gheorghe, 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.199/ 23 august  2018, în 
conformitate cu prevederile legale.  
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
     Ordinea de zi propusă este : 
 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 
în anul 2018. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de 
aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE 
REGIUNEA SUD - EST” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de 
investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare  nr. apelului de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

3. Alte probleme ale activităţii curente. 
             

  Ordinea de zi  este aprobată cu  15 voturi pentru din cei 15 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 Înainte  de a se începe dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi domnul consilier 
Tănase Enache ridică problema închirierii buldoexcavatorului.Susţine domnia sa că persoanele din 
primărie care administrează utilajul comit unele nereguli şi din acest motiv ar fi bine ca utilajul să 
nu mai fie închiriat până se va clarifica situaţia.Domnul primar afirmă că nu cunoaşte despre ce 
nereguli ar fi vorba dar dacă majoritatea consiliului va fi de acord va respecta decizia consiliului. 
             Dintre cei 15 consilieri prezenţi la şedinţă 8 consilieri (PNL+ALDE) au fost de acord ca 
buldoexcavatorul să nu mai fie închiriat  iar cei 7 consilieri PSD s-au declarat împotriva propunerii 
domnului Tănase Enache atâta timp cât nu a existat un proiect de hotărâre sau o hotărâre adoptată 
de consiliul local. 

În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 în anul 2018. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. Se solicită adoptarea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul consilier Tănase Enache susţine că majoritatea consilierilor sunt de acord ca banii 
din excedentul bugetar din anul 2018 să fie folosiţi pentru cadastrarea terenului 
extravilan,executarea de planuri parcelare şi înscrierea proprietăţilor în cartea funciară şi nu pentru 
asfaltarea uliţelor propuse de primar. 

Domnul consilier Ioniţă Petre consideră că nu este rea idea domnului consilier Tănase 
Enache dar  , consideră că ar fi prioritar asfaltarea străzilor mult mai populate din comună cu copii 
care merg la şcoală şi bătrâni care merg la biserică  nu asfaltarea străzii de la cimitirul Grebănu 
unde nu este nici o casă şi în satul Livada unde sunt 2-3 case pe o lungime de 500 m.  
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Domnul consilier Dinu Tudorel susţine că şi domnia sa este de acord să se asfalteze cu 
prioritate uliţele mai populate. 

Domnul consilier Paraipan Dorin întreabă în continuare ce suprafaţă are terenul de sport din 
satul Plevna şi ce suprafaţă a avut acesta în acte înainte de anul 1989. 

În continuare au loc discuţii între consilierii locali 
Domnul preşedinte de şedinţă Mocanu Gheorghe supune la vot proiectul de hotărâre. 
Supus la vot proiectul de hotărâre este respins întrunind 5 voturi pentru(Ivan Ion,Iaru 

Ionel,Michiu Teodor,Dumitrache Jenica şi Mocanu Gheorghe,9 voturi împotrivă Tănase 
Enache,Tănase Păun,Niţu Constantin – Aurelian,Paraipan Dorin,Pisău Corneluş-Iulian,Pelin 
Laurenţiu, Hangu Dumitru,Zainea Ion şi Ioniţă Petre şi 1 abţineri , domnul consilier Dinu Tudorel. 

În continuare se trece la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului 
de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - EST” în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  nr. apelului de proiecte nr . 
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI ,iniţiator primar Stanciu Gheorghe. 
  În continuare au loc discuţii. 
În continuare domnul Preşedinte de şedinţă Mocanu Gheorghe  supune la vot proiectul de hotărâre 
în forma prezentată de către iniţiator. 
Supus la Vot proiectul de hotărâre este adoptat şi  întruneşte un număr de 15 voturi pentru.  
Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU : 3 septembrie 2018 .     
       
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
      
        Mocanu Gheorghe                                                                    Crîngaşu Niţă                               
 
 


