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                                                                       DISPOZITIA Nr 175 

        din data de 23.05.2022 
 

Privind: Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Traian, judetul 

Braila la data de  31.05.2022 orele 08.30 

 

    Primarul comunei Traian, judetul Braila,  

           In conformitate cu : 

• dispozitiile art. 133 alin. (1)  si art. 196 alin (1) lit b)  din O.U.G.nr. 57/2019 – privind  

Codul administrativ cu completarile ulterioare , 

• prevederile art. 34 alin (1) din Regulamentul  de organizare si functionare a Consiliului 

Local  al comunei Traian, judetul Braila, aprobat prin Hotararea nr. 80/2020 ,  

 

                                                    D I S P U N E : 

Art.1 Se convoaca Consiliul Local al comunei Traian , judetul Braila in sedinta ordinara la data 

de 31.05.2022 orele 8.30,  sedinta ce se va desfasura in sala de sedinte a consiliului local Traian 

judetul Braila avand urmatorul proiect pe ordinea de zi :  

 

 1. Proiect de hotarare privind Aprobarea contului de executie a bugetului comunei Traian pe 

anul 2021. 

• Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

2. Proiect de hotarare privind Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 la 

nivelul comunei Traian, judetul Braila .  

• Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

3. Proiect de hotarare privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2023 



• Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

4. Proiect de hotarare privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic : statii de reinarcare pentru vehicule electrice in localitati 

cu investitia “ Amplasare statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in comuna Traian, 

judetul Braila “ .  

• Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

5. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al 

comunei Traian a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in 

domeniul privat al comunei Traian a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si aprobarea 

casarii acestora.  

•            Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii Studiului de Fundamentare a deciziei de 
concesionare si a documentatiei de atribuire in vederea demararii procedurii de concesionare a 
serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor natural in satele Traian, Urleasca si Silistraru, 
apartinatoare comunei Traian, judetul Braila .  

•         Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

7. Alte probleme. 

Art.2 Proiectele de hotarari , referatele de aprobare ale primarului, rapoartele compartimetelor de 

specialitate si celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali. 

Art.3 Consilierii locali si alte persoane interesate pot formula si depune amendamente asupra 

proiectelor de hotarari la secretarul general al comunei Traian, judetul Braila, pana la data de 

29.05.2022 . orele 15.00 . 

Art.4 Presedintii comisiilor de specialitate vor organiza sedintele pentru avizarea proiectelor de 

hotarari inscrise pe ordinea de zi , pana la data de 30.05.2022 ora 16.00 . 

Art.5 Prin grija secretarului general al comunei Traian, judetul Braila, se va asigura convocarea 

consilierilor locali si a invitatilor in termenul stabilit de lege.    

Art.6 Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta celor interesati si publicata pe pagina de internet 

prin grija secretarului comunei Traian, judetul Braila.                                                                                           

                                                                                                                            Avizat, 
          Primar,                                                                                           Secretar general, 
Nicusor  ABASEACA                                                                    Daniela-Nicoletta GIUGIUC     


