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  P R O C E S  V E R B A L  

al şedinţei extraordinare a Consiliului local Traian, judetul Braila  din 
data de 10.11.2020 

 
    Consiliul local al comunei Traian, judetul Braila a fost convocat in sedinta 
extraordinara la data de mai sus prin Dispozitia nr. 252/05.11.2020 a primarului 
comunei Traian, judetul Braila, domnul Abaseaca Nicusor . 
        În deschiderea sedinței, doamna secretar general a comunei Traian da 
citire Ordinului Prefectului nr. 439/23.10.2020 prin care s-a constatat 
indeplinirea conditilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Traian, 
ca urmare a sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Traian , 
județul Brăila ales la data de 27.09.2020, ce s-a desfasurat in data de 
22.10.2020. 
        Astfel, Consiliul Local a fost legal constituit cu 12 consilieri alesi din cei 13 
prevazuti de Ordinul Prefectului nr. 270/14.07.2020, in conformitate cu 
prevederile art. 118 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare.   
       Totodata, se dă citire Încheierii civile nr. 15921/30.10.2020 pronunțată de 
Judecătoria Brăila in dosar nr. 15921/196/2020, in baza căreia a fost validat 
mandatul supleantului Caraman Steluta din partea Partidului Social Democrat. 
       La sedinta sunt prezenti 11 consilieri din 13 convocati, inclusiv consilierul 
supleant mai sus amintit. 
       Secretarul comunei Traian, judetul Braila prezinta cererea domnului 
Dumitrescu Danut- Marian – consilier local in cadrul consiliului local Trian prin 
care acesta isi anunta demisia, propunand domnilor consilieri locali introducerea 
pe ordinea de zi a acestui proiect de hotarare. 
       Cu 11 voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a proiectului de hotarare 
privind constatatea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului 
Dumitrescu Danut- Marian din partea Partidului Social Democrat  precum si 
vacantarea acestui loc este aprobata.  



        In acelasi timp, Dna secretar general aduce la cunostinta consilierilor locali 
prevederile art. 123 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
potrivit carora, dupa declararea ca legal constituit,  Consiliul local alege dintre 
membrii sai un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care 
conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. 
Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta 
la art. 5 lit.ee) . 
        De asemenea, sunt invocate si dispozitiile art. 119 alin.(6) conform carora 
supleantul validat de catre judecatorie trebuie  sa depuna juramantul in prima 
sedinta a consiliului local. 
          Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 

1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consilului local; 
2. Depunerea juramantului de catre consilierul local supleant  Caraman 

Steluta; 
3. Alegerea viceprimarului comunei Traian , judetul Braila; 
4. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consilului local al comunei 

Traian, judetul Braila 
 

      Presedinte de sedinta a fost propus D-nul Creanga Neculai, propunerea fiind 
aprobata cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 impotriva, adoptandu-se HCL Traian 
nr. 67/2020. 
      
      Dl consilier Creanga Neculai a fost invitat la prezidiu pentru a prelua 
conducerea sedintei. 
      Dl presedinte de sedinta  invita pe d-na consilier local supleant Caraman 
Steluta sa depuna juramantul prevazut la art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, si anume:  
 
        "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-
credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor comunei Traian, judetul Braila. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 
 
        D-na secretar general da citire incheierii Judecatoriei Braila nr. 
15921/196/2020 prin care a fost validat mandatul de consilier local al doamnei 
Caraman Steluta.  
       D-na consilier supleant Caraman Steluta depune juramantul mai sus amintit, 
tinand mâna stângă pe Constituţie  şi pe Biblie. 
       Textul jurământului a fost semnat in 2 exemplare, din care un exemplar se 
păstrează la dosarul de sedinta, iar al doilea s-a inmanat consilierului local. 
       Domnul presedinte de sedinta constata ca, in urma depunerii juramantului 
de catre D-na Caraman Steluta, Consiliul local este intregit, fiind format din 13 
consilieri, asa cum este prevazut prin Ordinul Prefectului nr. 270/14.07.2020, mai 
putin locul consilierului local care si-a dat demisia .   



       Se supune la vot demisia domnului consilier local Dumitrescu Danut- Marian 
si vacantarea locului ocupat de acest consilier. 
        Cu 12 voturi pentru se adopta HCL Traian nr.68/2020 .  
       In continuare, Dl presedinte de sedinta arata ca urmatorul punct al ordinii 
de zi este alegerea viceprimarului comunei Traian, judetul Braila.        
     Dna secretar arata ca, in conformitate cu prevederile art.152 alin.(2) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, viceprimarul este ales, prin vot 
secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor Consiliului local in functie   
la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe 
baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarare a 
consiliului local (alin.3). 
     Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, hotarandu-se  ca 
pe buletinul de vot sa se treaca “DA” in dreptul numelui consilierului local  pe 
care doreşte să îl aleagă votantul. 
     In continuare, Domnul presedinte de sedinta invita alesii localii sa faca 
propuneri pentru functia de viceprimar: 

      Domnul consilier local  Leoca Radu  a propus in functia de viceprimar pe 
domnul  GIUGIUC MARCEL . 

      Domnul consilier local Recuciu Serban l-a propus in functia de viceprimar pe 
domnul  CREANGA NECULAI.  

      Doamna consilier local Jipa Tatiana  a propus in in functia de viceprimar pe 
domnul SERBAN GEORGICA . 

    Candidaturile propuse au fost  înscrise pe buletinele de vot în ordinea în care 
au fost făcute propunerile respective. 
     Domnul președinte de ședință propune stabilirea unei comisii de numarare a 
voturilor formata din cate 3 membrii,  dintre cei care nu candideaza pentru 
fiunctia de viceprimar , pentru a asigura o transparenta totala in ceea ce priveste 
numararea voturilor. 

     Propunerile domnilor consiieri locali au fost urmatoarele :  
1.  Doamna Orbulescu Daniela – Gabi – propusa de domnul Recuciu Serban  
2.  Doamna Caraman Steluta- propusa de domnul Leoca Radu 
3.  Domnu Recuciu Serban – propus de domnul Giugiuc Marcel  

 
    Se supun la vot propunerile făcute, inregistrandu-se 12 voturi pentru, 0 
impotriva si 0 abtineri. 
 
    S-a luat o pauză de 1 5  minute în timpul căreia s-au  completat buletinele de 
vot. 
    Secretarul  unităţii  administrativ - teritoriale va  consilia votarea şi întocmirea 
procesului verbal privind stabilirea rezultatului votării; 



     Se incepe votarea.  
 
    După pauză, președintele de ședință dă cuvantul Doamnei Orbulescu Daniela 
– Gabi , membru al comisiei de numarare a voturilor, pentru a  prezenta   
rezultatul   votării, care este urmatorul:  
 

1. Domnul Giugiuc Marcel -6 voturi  
2. Domnul Creanga Neculai – 6 voturi 
3. Domnul Serban Georgica – 6 voturi  

 
       Nefiind intrunita majoritatea absoluta in vederea alegerii viceprimarului votul 
se reia, dupa o pauza de 15 minute, timp in care se completeaza alte buletine de 
vot cu cei doi dintre candidatii alesi pe buletinele de vot.  

 
Incepe votarea 
 

      Intrunind votul majorităţii  absolute a consilierilor locali  în funcţie,  7 voturi 
pentru, domnul GIUGIUC MARCEL  a fost ales  viceprimar al comunei 
Traian, judetul Braila . 
      Domnul Creanga Neculai a obtinut 5 voturi din totalul de 12 consilieri locali in 
functie la aceasta data .   
    Se intocmeste procesul-verbal al comisiei de numarare a voturilor, care se 
anexeaza dosarului de sedinta.   
     Se adopta  HCL Traian , judetul Braila nr. 69/2020.  
     Se trece la ultimul punct al ordinii de zi organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al comunei Traian, judetul Braila .  
 
       Legat de acest punct al ordinii de zi, domnul presedinte de sedinta  da citire 
celor 3 comisii, propuse de domnul primar, mentionand ca  numarul membrilor  
acestora  va trebui  sa fie impar .  
      Se supune la vot propunerea facuta de  domnul primar, inregistrandu-se 12 
voturi pentru. 
     Domnul presedinte de sedinta da cuvantul colegilor consilieri  pentru a face 
propunerile nominale pentru comisii : 
 
		1. Comisia pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, urbanism, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert, servicii 
si control : 
 

1. Domna Tatiana Jipa  propusa de domnul Serban Georgica ; 
2. Doamna Orbulescu Daniela – Gabi propusa domnu Leoca Radu  
3. Doamna Done Jenica propusa de domnul Giugiuc Marcel 



4. Domnul Serban Georgica propus de domnul Recuciu Serban 
5. Doamna Caraman Steluta propusa de doamna Done Jenica  
 

        Cei 12 consilieri locali prezenti la sedinta sunt de acord cu  componenta 
aceste comisii. Din randul celor 5 consilieri locali ai comisiei se alege in 
continuare un presedinte si un secretar .  
 

1. Doamna Tatiana Jipa este aleasa presedintele comisiei  
2. Doamna Orbulescu Daniela –Gabi este aleasa secretarul comisiei 

Ceilalti consilieri locali vor avea calitatea de membrii ai comisiei .  
 

2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de 
disciplina, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor 
cetatenilor: 

 
1. Domnul Giugiuc Marcel propus de domnul Recuciu Serban  Gheorghe  
2. Domnul Leoca Radu propus de domnul Grozea Viorel  
3. Domnul Tanase Sorinel propus de domnul Giugiuc Marcel  
4. Domnul Grozea Viorel propus de doamna Caraman Steluta 
5. Locul ramas vacant va fi completat de catre supleant dupa validarea de 

catre Judecatorie.  
 

Toti cei 12 consilieri locali sunt de acord cu componenta acestei comisii. Din 
randul consilierilor locali ai comisiei amintite mai sus se alege un presedinte si un 
secretar . 

 
1. Domnul Leoca Radu este ales presedintele comisiei  
2. Domnul Tanase Sorinel este ales secretarul comisiei .  

 
     Ceilalti  consilieri locali vor avea calitatea de membrii ai comisiei .  

 
 
3.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,  
culte, activitati sportive si agrement: 
 
   Pentru aceasta comisie Domnul Recuciu Serban il propune pe domnul Creanga 
Neculai. 
  Domnul Giugiuc Marcel propune pe domnul Tudose Aurelian  
  Domnul Serban Georgica propune pe domnul Recuciu Serban  
 



Toti cei 12 consilieri locali sunt de acord cu componenta acestei comisii. Din 
randul consilierilor locali ai comisiei amintite mai sus se alege un presedinte si un 
secretar . 

1. Domnul Tudose Aurelian este ales presedintele acestei 
comisii  

2. Domnul Creanga Neculai este ales secretarul acestei comisii 
3. Domnul Recuciu Serban are calitatea de membru .  

 
 
      Cu 12 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 70/2020 privind aprobarea 
numarului si a componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Traian, 
judetul Braia .  
    Având în vedere că au fost finalizate toate punctele de pe ordinea de zi a 
şedinţei, se declara închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local 
Traian, judetul Braila .  
    Drept pentru care am incheiat procesul verbal in doua exemplare . 
 
 
PESEDINTE DE SEDINTA,                                                                    INTOCMIT, 
  COSNSILIER LOCAL,                                                                   SECRETAR GENERAL, 
 
Neculai CREANGA                                                                Daniela – Nicoletta GIUGIUC  


