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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 29 martie 2018    , ora 15.00 
 
Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Ioniţă Petre, 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 şi Tănase Enache.Absentează 
nemotivat domnul consilier 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 14 voturi 
pentru. 
Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.64/ 22 martie 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 implementarea proiectului „Modernizare drum de interes 
local DC 115,DJ 203A-Livada Mică”comuna Grebănu,judeţul Buzău.                                        
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu. 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de achiziţii publice a comunei Grebănu 
pe anul 2018. 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiştilor 
începând cu anul 2018. 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
anul 2017. 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

6. Proiect de hotărâre privind casarea unor obiecte de inventar. 
Iniţiator,Primar,Stanciu Gheorghe 

7. Alte probleme ale activităţii curente. 
             

  Ordinea de zi  este aprobată cu  14 voturi pentru din cei 14 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 
de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare drum de interes local DC 115,DJ 
203A-Livada Mică”comuna Grebănu,judeţul Buzău.  
Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. Nu sunt alte discuţii.   
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru. 
           În continuare se trece la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind închirierea unui spaţiu. 
 Taxa de participare la licitaţie  va fi de 0 lei. 
Garanţia de participare la licitaţie va fi de 1000 lei şi se va returna participanţilor care au pierdut 
licitaţia. 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14  voturi pentru. 
 În  continuare se trece la cel de al treilea punct de pe ordinea de zi respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea strategiei de achiziţii publice a comunei Grebănu pe anul 2018.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 14 voturi pentru. 
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 În continuarea şedinţei se trece la discutarea celui de al patrulea punct de pe ordinea de zi , 
respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiştilor 
începând cu anul 2018.Proiectul de hotărâre este prezentat de primarul comunei. În alocuţiunea sa 
domnul primar  afirmă că la Turca sunt de închiriat 90 ha de păşune din care eligibil pentru APIA 
sunt doar 60 de hectare. În cea ce priveşte perioada de închiriere sunt neînţelegeri. Propunerea ca 
izlazul să se închirieze pe o perioadă de un an cu posibilitatea de prelungire până la 7 ani a întrunit 
8 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 
Nemaifiind discuţii  proiectul e hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de hotărâre este 
aprobat cu 14 voturi pentru. 
 În continuare se trece la cel de al cincilea punct de pe ordinea de zi ,  respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017. 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 14 voturi pentru.  
În continuare se trece la cel de al şaselea punct de pe ordinea de zi ,  respectiv proiectul de hotărâre 
privind casarea unor obiecte de inventar. 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 14 voturi pentru. 
Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU : 30 martie 2018 .     
       
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
      
     Ioniţă Petre                                                                                   Crîngaşu Niţă                               
 
 


