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 PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 26 noiembrie 2018  , ora 16.00 
 
Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Michiu Teodor, 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 e la şedinţa anterioară. Procesul verbal este aprobat cu 15 voturi 
pentru. 
Ședința a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Grebănu nr.306/ 19 noiembrie  2018, 
în conformitate cu prevederile legale.  
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
Se propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă. 
     Ordinea de zi propusă este : 
 

1. Proiect de hotărâre privind  ocuparea temporară a unei suprafeţe din domeniul public în 
vederea realizării investiţiei „Alimentare cu energie electrică staţie de telefonie mobilă 
GSM-ORANGE-TOPLICENI. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

2. 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 

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  ocuparea temporară a unei suprafeţe din domeniul public în vederea realizării 
investiţiei „Alimentare cu energie electrică staţie de telefonie mobilă GSM-ORANGE-
TOPLICENI. Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Domnul consilier Tănase Enache : Consilierii PNL nu sunt de acord cu proiectul de 

hotărâre deoarece acesta duce la deteriorarea infrastructurii existente  şi mai ales a asfaltului 
Nefiind alte discuţii proiectul de hotărâre este supus la vot. Supus la vot proiectul de 

hotărâre este respins.0 voturi pentru,0 abţineri şi 15 voturi împotrivă 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 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. 

Domnul consilier Tănase Enache , referitor la proiectul de hotărâre se declară de acord cu 
proiectul cu condiţia ca  acesta să se execute în interiorul comunei şi nu în extravilanul acesteia  cu 
referire la porţiunea de drum de la ieşirea din satul Oreavu (Valea Râmnicului) şi până la intrarea 
în satul Grebănu. Solicită domnia sa ca printr-o adresă la Ministerul Dezvoltării să se ceară acest 
lucru care consideră domnia sa este perfect legal şi posibil. 
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Domnul Primar Stanciu Gheorghe în alocuţiunea sa consideră că acest lucru nu mai este 
posibil , proiectul a obţinut finanţarea în cadrul PNDL pe traseul pe care consiliul local a fost de 
acord, a avut loc licitaţia pentru proiectare şi execuţie  licitaţia fiind câştigată de către SC GEDA 
COM SRL Râmnicu Sărat. Contractul de lucrări a fost semnat, a fost executat proiectul şi urmează 
să înceapă lucrările .Consiliul local nu trebuia să fie de acord de la început. La licitaţie a rezultat o 
sumă mai mică şi din acest motiv trebuie aprobaţi noii indicatori tehnico economici. 

Domnul consilier Tănase Enache : Nu suntem de acord cu drumul din câmp. De ce să 
irosim banii. 

Domnul consilier Dinu Tudorel : Proiectarea s-a făcut numai pe un traseu. Nu se poate 
muta amplasamentul. 

În continuare au loc discuţii. 
Domnul consilier Paraipan Dorin  : Primarul de la Valea Râmnicului  a făcut drum în 

localitate şi nu pe câmp. 
Domnul consilier Tănase Enache : Dacă este nevoie mai dăm 50.000 lei pentru reproiectare 

(se referă la modificarea  proiectului tehnic). 
Domnul consilier Niţu Constantin –Aurelian : să nu facem drumul pe câmp. 
Domnul viceprimar Zainea Ion în alocuţiunea sa îl roagă pe domnul  consilier Tănase 

Enache să iniţieze ce trebuie  ca traseul drumului să fie modificat. 
În continuare au loc discuţii . 
Proiectul de hotărâre este supus la vot. 
Supus la vot proiectul de hotărâre este respins.7 voturi pentru (Dumitrache Jenica, Iaru 

Ionel, ,Ivan Ion, Michiu Teodor,Mocanu Gheorghe ,Ioniţă Petre , Dinu Tudorel) şi 8 voturi 
împotrivă(Hangu Dumitru ,Niţu Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, Pisău Corneluş-
Iulian,Tănase Păun  , Zainea Ion , Pelin Laurenţiu şi Tănase Enache). 
 Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă. 
 
GREBĂNU :  29 noiembrie  2018 .     
           Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
           Michiu Teodor                                                                    Crîngaşu Niţă                               
 
 
 
 


