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DISPOZITIA Nr. 373 

din data de 14.12.2022  
Privind: Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Traian, judetul 

Braila la data de 22.12-2022 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 Convocarea Consiliul Local al comunei Traian, judetul Braila in sedinta ordinara la data de 

22.12.2022 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 avizarea documentelor necesare atribuirii ”Contractului de delegare 
a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a 
reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor 
care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare 
a Județului Brăila”, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si 
acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” 
Brăila sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor documentația de atribuire . 
                 Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2  

2. Proiect de hotarare privind Insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a 
imobilului teren inscris in cartea funciara nr. 85098, comuna Traian , identificat in intravilanul 
satului Silistaru cv. 3/1 parcela 10, judetul Braila . 



                 Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2 

3. Proiect de hotarare privind Insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a 
imobilului teren inscris in cartea funciara nr. 83676, comuna Traian , identificat in extravilanul 
satului Traian  tarla 48/2 parcela 67/2, judetul Braila . 

 
                 Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2  
4.Proiect de hotarare privind Retragerea dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 
300 mp, atribuita in baza Legii nr. 15/2003 numitului IONITA MIRCEA din localitatea Urleasca 
, comuna Traian , judetul Braila . 
           Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2 

5. 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 

21.12.2022  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 22.12.2022 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     


