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DISPOZITIA Nr. 28 
din data de 13.01.2023 

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

Braila la data de 30.01-2023 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 Convocarea Consiliul Local al comunei Traian, judetul Braila in sedinta ordinara la data de 

30.01.2023 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 Alegerea presedintelui de sedinta . 

                     Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1, 2 si 3 

 2. Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat  

    din comuna Traian, judetul Braila in anul scolar 2023-2024. 

                    Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1, 2 si 3  

 3. Proiect de hotarare privind Desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de  

    evaluatori in cadrul comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului  

    general al comunei Traian .  



                      Initiator proiect: primar – Raport comisia 1 si 2  

 4. Proiect de hotarare privind Aprobarea bugetului local al comunei Traian pe anul 2023 si a listei 

de investitii .   

                      Initiator proiect: primar – Raport comisia 1 si 2  

5. Proiect de hotarare privind Stabilirea taxei de habitat pentru anul 2023.  

                     Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

6. Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 
2023 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat și a persoanelor cu sentințe civile obligate să execute acțiuni si 
lucrări in folosul comunității conform prevederilor legii 272/2004. 
 
                   Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1, 2 si 3  

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 

26.01.2023  orele 14.00.  

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

hotarari inscrise pe ordinea de zi , pana la data de 30.01.2023 ora 08.30 . 

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     


