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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 15 februarie 2018    , ora 15.00 
 
Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Dinu Tudorel, 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,Pelin 
Laurențiu,Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun ,Dinu Tudorel şi Zainea Ion ,Ioniţă Petre şi Tănase 
Enache. 
  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.24/ 8 februarie 2018, în 
conformitate cu prevederile legale.  
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
     Ordinea de zi propusă este : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 
Grebănu pe anul 2018.                                         
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar. 
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. 
 În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2018.  
           Domnul Ioniţă Petre   preşedinte de şedinţă , consideră că este unul dintre cele mai 
echilibrate bugete şi că s-a ţinut cont de propunerile fiecărui consilier.       
În continuare se supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 15 voturi 
pentru. 
 În continuare se trece la următorul punct de pe ordinea de zi  ,respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar. 
Proiectul este în concordanţă cu prevederile legale în domeniu . Proiectul de hotărâre este prezentat 
de către  primarul comunei. 
În continuare se supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 15 voturi 
pentru. 
 În continuare se trece la cel de al treilea punct de pe ordinea de zi  , respectiv alte probleme 
ale activităţii curente. 
Domnul consilier Pisău Corneluş-Iulian ridică probleme podeţelor tubulare din satul Plevna şi 
propune desfundarea acestor podeţe. 
Domnul viceprimar Zainea Ion informează consiliul local cu privire la efectuarea orelor de muncă 
în folosul comunităţii de către beneficiarii de ajutor social. 
Nemaifiind discuţii şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU : 16 februarie 2018 .     
       
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
      
     Ioniţă Petre                                                                                   Crîngaşu Niţă                               
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