
PROCES-VERBAL  
încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local al 

comunei Grebănu din data de 27 septembrie 2018 , ora 15.00 
 

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.239-240/ 2018, în confor-
mitate cu prevederile legale. 
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Ordinea de zi propusă este : 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 în 
anul 2018. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

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

3. Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Grebănu din Asociaţia Comunelor din 
România (A.Co.R) 
Iniţiator,consilieri locali : Tănase Enache,Hangu Dumitru,Niţu Constantin – 
Aurelian, PisăuCorneluş,Paraipan Dorin,Pelin Laurenţiu,Tănase Păun şi Zainea Ion. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în circulaţie a 
micro-buzului şcolar. 
Iniţiator,consilieri locali : Tănase Enache,Hangu Dumitru,Niţu Constantin – 
Aurelian, PisăuCorneluş, Paraipan Dorin,Pelin Laurenţiu,Tănase Păun şi Zainea Ion. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local al 
comunei Grebănu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu. 
Iniţiator, primar Stanciu Gheorghe 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea domeniului public al comunei 
Grebănu. Iniţiator, Primar, Stanciu Gheorghe 

7. Alte probleme ale activităţii curente 
 

Ordinea de zi este aprobată cu 15 voturi pentru din cei 15 consilieri locali prezenţi la şe- 
dinţă. 

În continuare se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 în anul 2018.  

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei care solicită să se consemne-
ze în procesul verbal de ședință. În alocuțiunea sa domnul primar propune ca suma de 505 mii lei 
din excedentul anului precedent să fie utilizată astfel: 

- 250 mii lei pentru drumuri și respectiv pentru pregătirea drumurilor sătești rămase neas-
faltate prin pietruire,cilindrare si amenajarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale 
pen-tru ca anul viitor să se toarne doar covorul asfaltic,2,88 km 

- 0,55 mii lei pentru deszăpezire în iarna care urmează să vină și la care legea ne obligă 
- 100 mii lei pentru balastări de drumuri noi,3 drumuri în satul Zăplazi,5 ulițe în satul 

Li-vada Mică și o uliță în satul Plevna . 
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- 100 mii lei pentru cadastru sistematic. 
Atrage atenția domnul primar Stanciu Gheorghe, că nefolosirea excedentului bugetar al anului 
precedent face ca în anul următor să ne fie repartizate mai puține sume de la bugetul de stat. Prin 
urmare pierdem bani. Acest lucru s-a întâmplat și în anul 2018 când sumele transferate de la buge-
tul de stat către bugetul local ne-au fost diminuate cu aprox. 250 mii lei. 

Domnul consilier Tănase Enache afirmă că luna trecută am vorbit să dăm toți banii la servi-
cii cadastrale. Este timp să scoatem lucrarea la licitație pe SEAP. 
Domnul consilier Paraipan Dorin : ,,Să se facă asfaltarea cu 2 săptămâni înainte de alegeri, nu 
acum ,să ducem banii pentru servicii cadastrale ,,. 
Domnul consilier Tănase Enache : ,,Și în mod urgent,să intrăm în procedură de urgență. Să ducem 
banii pentru servicii cadastrale.,,  
Domnul consilier Ioniță Petre , din suma aceasta cel puțin 50 mii lei să fie puși deoparte pentru 
situații de urgență , deszăpezire. 
În continuare domnul Viceprimar Zainea Ion solicita o sumă de 3-4 mii de lei pentru capela de la 
Herăști deoarece , consideră domnia sa că enoriașii sunt săraci și nu-și permit să contribuie cu 
su-me substanțiale. 
Domnul consilier Tănase Enache propune să se dea pentru capela de la Herăști 10 mii lei. Domnul 
viceprimar Zainea Ion mulțumește frumos domnului consilier Tănase Enache pentru propunere. 
Domnul Tănase Enache propune ca sumele provenite din excedent să fie împărțite astfel :10 mii 
lei pentru biserica de la Herăști,30 mii lei pentru deszăpezire,15 mii lei pentru centrală termică la 
dispensarul uman din satul Grebănu iar restul de 450 mii lei să fie folosiți pentru întocmirea planu-
rilor parcelare cadastrarea terenurilor agricole din extravilan.  
Supusă la vot propunerea domnului Tănase Enache întrunește 11 voturi pentru , (Hangu Dumi-
tru,Iaru Ionel, Niţu Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin ,Pisău Corneluş -Iulian,Tănase Păun şi 
Zainea Ion ,Ioniţă Petre , Pelin Laurenţiu ,Tănase Enache, Dinu Tudorel ) și 4 voturi împotrivă 
(Dumitrache Jenica, Ivan Ion, Michiu Teodor,Mocanu Gheorghe,).  
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru , (Hangu Dumitru,Iaru Ionel, Niţu Constan-
tin-Aurelian,Paraipan Dorin, ,Pisău Corneluş -Iulian,Tănase Păun şi Zainea Ion ,Ioniţă Petre , Pelin 
Laurenţiu ,Tănase Enache, Dinu Tudorel ) și 4 voturi împotrivă (Dumitrache Jenica, Ivan Ion, 
Michiu Teodor,Mocanu Gheorghe,).  
Domnul consilier Ioniță Petre se retrage de la ședință. 

În continuare se trece la cel de al doilea proiect de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local. Domnul primar Stanciu Gheorghe prezintă proiectul 
de hotărâre. Susține domnia sa că de la bugetul de stat au fost alocate 86 mii lei din care 24 mii lei 
alocări din impozitul pe venit și 62 mii lei sume defalcate din TVA. Propune domnia sa ca 21 mii 
lei să fie alocați pentru cofinanțate proiect la Compania de apă Buzău SA,25 mii lei aprovizionare 
cu lemne la școli,verificări centrale termice,branșamente grădiniță,1,5 mii lei cotizație ATRAS și 
38,5 mii lei la iluminat public,lămpi,ghirlande,scumpire energie electrică etc. 
Domnul consilier Tănase Enache întreabă în ce stadiu se află proiectul de modernizare derulat prin 
Compania de |Apă , să ne trimită și nouă o hârtie să știm și noi în ce stadiu se află și pe urmă vo-
tăm.Propune domnia sa ca acești bani să fie trecuți într-un fond de rezervă la alte cheltuieli. 
Supusă la vot propunerea domnului Tănase Enache întrunește 8 voturi pentru și 6 voturi împotri-
vă.  
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru , (Hangu Dumitru, Niţu Constantin-
Aurelian,Paraipan Dorin, ,Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun şi Zainea Ion , Pelin Laurenţiu 
Tănase Enache,) și 6 voturi împotrivă (Dumitrache Jenica, Ivan Ion, Michiu 
Teodor,Mocanu Gheorghe, Iaru Ionel, Dinu Tudorel,).  

În continuare se trece la cel de al treilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind retragerea comunei Grebănu din Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R) 

Iniţiator,consilieri locali : Tănase Enache,Hangu Dumitru,Niţu Constantin – 
Aurelian, Pisău Corneluş,Paraipan Dorin,Pelin Laurenţiu,Tănase Păun şi Zainea Ion. 
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Domnul primar Stanciu Gheorghe afirmă că retragerea comunei din ACo.R este o mize-
rie.Calitatea de membru nu ne aduce cheltuieli inutile. Cheltuielile constau în 1,1 mii lei cotizația 
și 6,84mii lei acoord de cooperare în domeniul auditului intern. Acordul de cooperare este încheiat 
pe o perioadă de 3 ani de la data de 1 ianuarie 2018.Matematic este dezavantajoasă ieșirea comunei 
din A.Co.R. Prin lege auditul public intern nu poate fi delegat. El poate fi efectuat prin organizat în 
cadrul organizațiilor asociative sau ca activitate proprie.Ca activitate proprie ne poate costa peste 
100 mii lei anual numai salariile a doi auditori așa cum prevede legea.  
Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru , (Hangu Dumitru, Niţu Con-
stantin-Aurelian,Paraipan Dorin, ,Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun şi Zainea Ion , Pelin Lauren- 
ţiu Tănase Enache,) și 6 voturi împotrivă (Dumitrache Jenica, Ivan Ion, Michiu 
Teodor,Mocanu Gheorghe, Iaru Ionel, Dinu Tudorel,).  

În continuare se trece la cel de al patrulea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul 
de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în circulaţie a microbuzului şcolar. 

Iniţiator,consilieri locali : Tănase Enache,Hangu Dumitru,Niţu Constantin – 
Aurelian, PisăuCorneluş, Paraipan Dorin,Pelin Laurenţiu,Tănase Păun şi Zainea Ion. 

În alocuțiunea sa domnul primar consideră că proiectul de hotărâre este unul dezavantajos 
pentru bugetul local. La ora actuală transportul elevilor ne costă 3.500 mii lei pe lună. În afară de 
costul cu repararea microbuzului școlar vor crește la aprox.7000 lei pe lună .Deci proiectul de ho-
tărâre este unul dezavantajos.  

Domnul consilier Tănase Enache consideră proiectul ca fiind unul necesar și benefic pentru 
copii indiferent de costuri și solicită să fie aprobat.  

Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru , (Hangu Dumitru, Niţu 
Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, ,Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun şi Zainea Ion , Pelin La-
urenţiu Tănase Enache,) și 6 voturi împotrivă (Dumitrache Jenica, Ivan Ion, Michiu 
Teodor,Mocanu Gheorghe, Iaru Ionel, Dinu Tudorel,). 

În continuare se trece la cel de al cincilea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local al comunei Grebănu în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu.Inițiator primar Stanciu Gheorghe.Sunt propuși dom-
nii consilieri Stanciu Gheorge și Tănase Enache.Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre este su-
pus la vot.  
Supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 8 voturi pentru , (Hangu Dumitru, Niţu Con-
stantin-Aurelian,Paraipan Dorin, ,Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun şi Zainea Ion , Pelin Lauren-
ţiu Tănase Enache,) și 6 voturi împotrivă (Dumitrache Jenica, Ivan Ion, Michiu Teodor,Mocanu 
Gheorghe, Iaru Ionel, Dinu Tudorel,).  

În continuare se trece la cel de al șaselea punct de pe ordinea de zi , respectiv proiectul de 
hotărâre modificarea domeniului public al comunei Grebănu.Iniţiator, Primar, Stanciu Gheorghe.  

Proiectul de hotărâre este prezentat de către primarul comunei. 
Nefiind discuții proiectul de hotărâre este supus la vot.  
Supus la vot proiectul de hotărâre este respins cu 6 voturi pentru (Dumitrache Jenica, Ivan 

Ion, Michiu Teodor,Mocanu Gheorghe, Iaru Ionel, Dinu Tudorel,) și 8 voturi împotrivă , (Hangu 
Dumitru, Niţu Constantin-Aurelian,Paraipan Dorin, ,Pisău Corneluş-Iulian,Tănase Păun şi 
Zainea Ion,  Pelin Laurenţiu Tănase Enache,). 

Nemaifiind alte discuții ședința se declară închisă. 
 

GREBĂNU : 1 octombrie 2018 . 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

Secretar, 
 

Mocanu Gheorghe 
 
Crîngaşu Niţă 
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