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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 4 martie 2019   , ora 16.00 
 

Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Tănase Păun, 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 de la şedinţa anterioară. Procesul verbal este aprobat cu 15 
voturi pentru. Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.117/ 28 
februarie  2019, în conformitate cu prevederile legale.  
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
Ordinea de zi propusă este : 

1. Proiect de hotărâre  privind neasumarea responsabilității U.A.T. Comuna Grebănu,judeţul Buzău a 
organizării şi derulării  procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia 
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente  Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023.Iniţiator: Primar 
Stanciu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii  procedurii de concesiune/închiriere a pajiştilor în anul 
2018. Iniţiator: Primar Stanciu Gheorghe 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale. Iniţiator: Primar 
Stanciu Gheorghe 

4. Proiect de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare Drum Comunal nr.114,comuna Grebănu , judeţul Buzău în vederea includerii şi 
finanţării investiţiei în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Iniţiator: Primar Stanciu 
Gheorghe 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  consumului lunar de combustibil pentru microbuzul şcolar. 
Iniţiator: Primar Stanciu Gheorghe 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii consiliului local al comunei Grebănu 
nr.23/28.09.2018 privind retragerea comunei Grebănu din Asociaţia Comunelor din România 
(ACoR). Iniţiator: Primar Stanciu Gheorghe 

7. Alte probleme ale activităţii curente 
Proiectul ordinii de zi este supus la vot. Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu 

15 voturi pentru 
În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 

de hotărâre privind neasumarea responsabilității U.A.T. Comuna Grebănu,judeţul Buzău a 
organizării şi derulării  procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia 
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente  Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023.Iniţiator: Primar 
Stanciu Gheorghe.  Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei.  

Nefiind alte discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de 
hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru  din totalul  de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 
consilieri în funcţie. 

În continuare se trece la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea inițierii  procedurii de concesiune/închiriere a pajiştilor în anul 2018. 
Iniţiator: Primar Stanciu Gheorghe. Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 

Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre 
este aprobat cu 15 voturi pentru  din totalul  de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în 
funcţie. 
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În continuare se trece la cel de al treilea punct de pe ordinea de zi  , respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale. Iniţiator: Primar Stanciu 
Gheorghe. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre 

este aprobat cu 15 voturi pentru  din totalul  de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în 
funcţie. 

În continuare se trece la cel de al patrulea  punct de pe ordinea de zi  , respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare Drum Comunal nr.114,comuna Grebănu , judeţul Buzău în vederea includerii şi 
finanţării investiţiei în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Iniţiator: Primar Stanciu 
Gheorghe  

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre 

este aprobat cu 15 voturi pentru  din totalul  de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în 
funcţie. 

În continuare se trece la cel de al cincilea  punct de pe ordinea de zi  , respectiv proiectul de 
hotărâre privind hotărâre privind aprobarea  consumului lunar de combustibil pentru microbuzul 
şcolar. Iniţiator: Primar Stanciu Gheorghe. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
 Domnul consilier Ioniţă Petre atrage atenţia ca decontarea combustibilului consumat să se 

facă numai pe baza de foi de parcurs zilnice şi FAZ - urilor întocmite lunar de către şofer. 
Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre 

este aprobat cu 15 voturi pentru  din totalul  de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în 
funcţie. 

În continuare se trece la cel de al şaselea  punct de pe ordinea de zi  , respectiv proiectul de 
hotărâre privind privind revocarea hotărârii consiliului local al comunei Grebănu nr.23/28.09.2018 
privind retragerea comunei Grebănu din Asociaţia Comunelor din România (ACoR). Iniţiator: 
Primar Stanciu Gheorghe. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Nefiind discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre 

este aprobat cu 9 voturi pentru (Dumitrache Jenica, Hangu Dumitru,Iaru Ionel, ,Ivan Ion, Michiu 
Teodor,Mocanu Gheorghe,  Zainea Ion ,Ioniţă Petre şi Dinu Tudorel  şi 6 voturi împotrivă(Niţu 
Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, ,Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun, Pelin Laurenţiu ,Tănase 
Enache,) din totalul  de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. 

 
În continuare se trece la cel de al şaptelea  punct de pe ordinea de zi respectiv alte probleme 

ale activităţii curente. 
Domnul viceprimar Zainea Ion – viceprimar  informează consiliul local despre problemele 

transportului în comun odată cu retragerea unor curse de către operatorul de transport călători care 
deserveşte traseul Râmnicu Sărat-Herăşti. 

Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă.------ 
 
GREBĂNU :  5 martie 2019  .     

          
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
           Tănase Păun                                                                             Crîngaşu Niţă                               
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