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PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa extraordinară  a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 22 octombrie 2018  , ora 16.00 
 
Şedinţa este condusă de către  domnul consilier Mocanu Gheorghe, 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.274/ 19 octombrie  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 cu privire la modificarea completarea  hotărârii consiliului local al 
comunei Grebănu nr.6/29.03.2018. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2018. 
   Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Grebănu 
   Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

5. Alte probleme ale activităţii curente. 
             

  Ordinea de zi  este aprobată cu  15 voturi pentru din cei 15 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 Înainte  de a se începe dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi domnul consilier 
Mocanu Gheorghe  dă cuvântul domnului Pinghioiu Ion , inginer în cadrul Companiei de apă 
Buzău.Acesta prezintă preocupările companiei pentru pregătirea de atragere a fondurilor europene. 
Susţine domnia sa că au fost elaborat studiul de fezabilitate şi mai sunt câteva probleme cu 
intabularea unor terenuri unde urmează să se facă investiţii la Mînzăleşti şi la Grebănu.Solicită 
consiliului local adoptarea hotărârilor  de modificare sau completare a domeniului public  care sunt 
amânate s-au respinse. Insistă domnia sa pentru adoptarea acestor hotărâri. 
 Domnul consilier Ioniţă Petre consideră că s-a ajuns în această situaţie deoarece nu s-a 
făcut nimic în cadrul acestui proiect. S-a spus că se dă drumul demult la proiect şi nu s-a dat nici 
acum.Dovadă – la Livada sunt pierderi de 65% . 

Domnul consilier Tănase Enache consideră necesar un timp de gandire şi analiză. 
În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 

de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea  hotărârii consiliului local al comunei Grebănu 
nr.6/29.03.2018 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
În urma evaluărilor de birou şi a vizitei în teren  s-a constatat că în cuprinsul hotărârii nu se 

regăseşte necesitatea,oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei,punct obligatoriu conform 
metodologiei aferente formularului E1.2L – Fişa de evaluare generală a proiectului. 

 Prin prezentul proiect de hotărâre vă propunem  corectarea acestei situaţii. 
Proiectul de hotărâre  este necesar şi oportun deoarece prin acesta se aduce o îmbunătăţire 

substanţială a nivelului de trai al locuitorilor comunei Grebănu. La bugetul local al comunei 
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Grebănu nu există sumele necesare finanţării acestui proiect , obţinerea finanţării în cadrul 
programului PNDR 2014-2020 măsura 7/6 B „Dezvoltarea satelor”  fiind necesară şi oportună. 
Realizarea investiţiei va duce la creşterea potenţialului economic al zonei prin accesul în zonă a 
mijloacelor de transport auto şi dezvoltarea turismului rural. 

Nefiind discuţii domnul preşedinte de şedinţă Mocanu Gheorghe  supune la vot proiectul de 
hotărâre în forma prezentată de către iniţiator. 
Supus la Vot proiectul de hotărâre este adoptat şi  întruneşte un număr de 15 voturi pentru.  
 În continuare se trece la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 
Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Prin  Hotărârea consiliului local al comunei Grebănu , judeţul Buzău nr.24/28.09.2018 privind 
aprobarea unor măsuri în vederea  repunerii în circulaţie a microbuzului şcolar s-a stabilit alocarea 
de sume în vederea reparării microbuzului şcolar. 
Având în vedere HCL nr.24/28.09.2018,referatul viceprimarului comunei Grebănu precum şi 
devizul estimativ SC Automotor SRL Buzău, propun rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al comunei Grebănu prin alocarea sumei de 25.000  lei necesară pentru punerea în funcţiune a 
microbuzului şcolar. Menţionăm că sumele vor fi luate de la capitolul 70 – Gospodărire comunală 
după cum urmează : 

Contul  Influenţe (lei) 

70500023030 -25.000 
705000200106 +21.000 
705000203003 +2000 
705000200109 +2000 

Programul de achiziţii publice pe anul 2018 se va modifica în consecinţă. 
Nefiind discuţii domnul preşedinte de şedinţă Mocanu Gheorghe  supune la vot proiectul de 

hotărâre în forma prezentată de către iniţiator. 
Supus la Vot proiectul de hotărâre este adoptat şi  întruneşte un număr de 15 voturi pentru.  
 În continuare se trece la cel de al treilea punct de pe ordinea de zi respectiv proiectul de 
hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public . 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei făcând şi obiectul 
dezbaterilor de la începutul şedinţei.  

Nefiind discuţii domnul preşedinte de şedinţă Mocanu Gheorghe  supune la vot proiectul de 
hotărâre în forma prezentată de către iniţiator. 

Proiectul de hotărâre este respins cu 7 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 
În continuare se trece la cel de al patrulea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 

hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Este ales preşedinte de şedinţă pentru 
următoarele 3 luni domnul consilier Michiu Teodor. 

În continuare se trece la cel de al cincilea punct de pe ordinea de zi  , respectiv alte 
probleme ale activităţii curente. 

Domnul consilier Ioniţă Petre atrage atenţia că în urma tăierii plopilor de pe marginea 
drumului judeţean au fost demolate nişte garduri din satul Plevna şi a fost deteriorat gardul de la 
cimitirul din satul Plevna. Propune domnia sa  alocarea sumei de 20.000 lei pentru gard la cimitirul 
nou din satul Plevna. Domnul Tănase Enache se declară de acord cu propunerea domnului Ioniţă 
Petre şi atrage totodată că este de acord şi nu se împotriveşte aşa cum spune domnul Primar. 

Referitor la gardul din satul Plevna domnul Primar afirmă că panourile de gard au fost 
depozitate şi numerotate  şi urmează să fie montate la loc cu beneficiarii de ajutor social. De 
această acţiune răspunde domnul viceprimar Zainea Ion. 
Nemaifiind discuţii la ultimul punct de pe ordinea de zi , şedinţa se declară închisă. 
GREBĂNU :  25 octombrie 2018 .     
           Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar, 
           Mocanu Gheorghe                                                                    Crîngaşu Niţă                               
 


