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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 31 ianuarie 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.2/23 ianuarie 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 organizării reţelei şcolare de învăţământ 
preuniversitar de stat pe raza comunei Grebănu.                                         
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local care 
va fi realizat în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim garantat. 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

3. Alte probleme ale activităţii curente. 
Se propune completarea ordinii de zi cu un nou proiect de hotărâre , respectiv alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru următoarea perioadă de 3 luni. 

             

  Ordinea de zi , completată, 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 organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat pe 
raza comunei Grebănu. Proiectul de hotărâre are avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău 
 Proiectul este în concordanţă cu prevederile legale în domeniu .  
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 aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2018 de 
către beneficiarii venitului minim garantat. 
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 proiectul de 
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Este ales pentru următoarele 3 luni preşedinte de 
şedinţă domnul Ioniţă Petre.  
În continuare se trece la punctul nr.4 respectiv alte probleme ale activităţii curente. 
Domnul consilier Ioniţă Petre atrage atenția cu privire la depozitarea gunoiului pe terenul din 
apropierea locuinţei domniei sale unde s-au înmulţit şobolanii. Propune domnia sa asanarea şi 
deratizarea zonei respective. 
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În continuare secretarul comunei aduce la cunoştinţa consiliului local ultimele modificări ale 
Ordonanţei de urgenţă nr.34/2013 cu privire la exploatarea păşunilor din administrarea consiliului 
local pentru anul 2018. 
 
Nemaifiind discuţii şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU : 01 februarie 2018 .     
       
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
      
     Dinu Tudorel                                                                              Crîngaşu Niţă                               
 
 


