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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 30 mai 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 ,Dinu Tudorel şi Zainea Ion ,Ioniţă Petre , Tănase Enache  şi 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 15voturi 
pentru. 
Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.130/ 24 mai 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 modificarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Grebănu.                                         
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

2. Analizarea activităţii de stare civilă 
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 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 15 voturi pentru. 

Cel de al doilea punct de pe ordinea de zi  se amână pentru şedinţa următoare la propunerea 
primarului. 
  În continuare se trece la cel de al treilea punct  de pe ordinea de zi ,  alte probleme ale 
activităţii curente.  
Domnul consilier Dinu Tudorel aduce la cunoştinţă domnului primar lipsa semnelor de circulaţie 
în satul Plevna pe drumurile din interiorul satului.Domnul primar cunoaşte situaţia şi promite 
rezolvarea acesteia cât mai curând .Confirmă domnia sa că această problemă nu este numai în satul 
Plevna ci în toate satele comunei. 
Domnul consilier Hangu Dumitru solicită să se instaleze indicatoare de limitare a vitezei pe DC 
114 în apropierea Şcolii deoarece se circulă cu viteză prea mare.Domnul Primar afirmă că viteza 
legală este de 50 Km/h fiind în interiorul localităţii dar aceasta nu se respectă de către conducătorii 
auto.Problema va fi adusă la cunoştinţa organelor de poliţie. 
Secretarul comunei atrage atenţia cu privire la depunerea la termen a declaraţiilor de avere şi de 
interese de către consiliul local şi predă consilierilor locali formularele necesare însoţite de o copie 
a adresei ANI nr.6129/03.05.2018. 
Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU : 31 mai 2018 .     
       
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
      
         Iaru Ionel                                                                                   Crîngaşu Niţă                               


