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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 26 iulie 2018     , ora 15.00 
 
Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Iaru Ionel, 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 şi Pelin Laurenţiu .Absentează Tănase Enache şi 
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 13 voturi 
pentru. 
Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.172/ 19 iulie 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 alegerea preşedintelui de şedinţă 
3. Alte probleme ale activităţii curente. 

             
  Ordinea de zi  este aprobată cu  13 voturi pentru din cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

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 Paraipan Dorin  din partea Partidului Naţional Liberal consideră că este 
mult mai necesar să se refacă şanţurile şi podeţele din satul Plevna dacă tot sunt bani. S-a văzut 
cum la ultimele ploi nu se putea circula pe drum la podul mic din cauza apei venite din Plevna. În 
replică domnul primar afirmă că nu se poate intervenii pe drumul judeţean. 

Domnul consilier Niţu Constantin –Aurelian din partea Partidului Naţional Liberal 
consideră că ar fi mai bine să discutăm acest proiect de hotărâre în şedinţa următoare să ne mai 
documentăm. 

Domnul consilier Ioniţă Petre din partea Partidului Social Democrat consideră că ar fi 
prioritar asfaltarea străzilor mult mai populate din comună cu copii care merg la şcoală şi bătrâni 
care merg la biserică ca exemplu în satul Homeşti în zona familiei Marin Tănase de aprox. 500 m 
şi mă abţin pentru 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.  
  În continuare se trece la cel de al doilea punct  de pe ordinea de zi ,  alte probleme ale 
activităţii curente.  
În continuare au loc discuţii. 
În continuare domnul Preşedinte de şedinţă Iaru Ionel  supune la vot proiectul de hotărâre în forma 
prezentată de către iniţiator. 
Supus la Vot proiectul de hotărâre întruneşte un număr de 5 voturi pentru (Mocanu 
Gheorghe,Dumitrache Jenica ,Iaru Ionel,Michiu Teodor şi Ivan Ion).Numărul minim de voturi 
pentru ca acest proiect de hotărâre să fie admis este de 8.Proiectul de hotărâre este respins. 
 În continuare se trece la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă. Este alea cu unanimitate de voturi pentru 
următoarele trei luni  domnul consilier Mocanu Gheorghe. 
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 În continuare secretarul comunei prezintă consiliului local petiția domnului Eftenaru Ionuţ-Mircea  
cu privire la bazinul de apă amplasat pe proprietatea domniei sale din satul Plevna , comuna 
Grebănu înregistrată la Primăria comunei Grebănu la nr.3586/25.07.2018. 
Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU : 26 iulie 2018 .     
       
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
      
         Iaru Ionel                                                                                   Crîngaşu Niţă                               
 
 


