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                         PROCES VERBAL 
 

          Incheiat astazi 17.03.2022 cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a 

consiliului local al comunei  Traian, judetul Braila .  

         Convocarea consilierilor locali s-a facut prin dispozitia primarului comunei 

Traian, judetul Braila , d-nul Abaseaca Nicusor, nr. 106/2022. 

         La sedinta extraordinara au participat 13 consilieri locali in functie din totalul de 

13. Nu toti consilierii locali au fost prezenti fizic, trei dintre acestia participand la sedinta prin 

mijloace electronice de comunicare la distanta.  

         Cu 13 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei precedente .    

         Presedintele de sedinta, d-nul Serban Georgica , supune atentiei consiliului local 

unicul proiect al  ordinii de zi : 

     1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarii 

programelor sportive din fonduri publice in perioada 2022-2025 . 

• Initiator proiect : primar aviz: comisia de specialitate nr. 1, 2 si 3 

         Toti cei prezenti la sedinta extraordinara sunt de acord cu proiectul ordinii de zi. ( 13 

voturi pentru) . 

                      Se trece la discutarea proiectului ordinii de zi :  

         Proiectul de hotarare a primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 

consiliului local Traian.  

         Domnul consilier local Creanga Neculai considera ca acest regulament este necesar si va 

reflecta transparenta suta la suta in ceea ce priveste activitatea cluburilor din comuna Traian . 

Fiecare club isi stie necesarul de cheltuieli . 

         Domnul consilier Tudose Aurelian afirma ca acest proiect este foarte bun ,  40% surse 

proprii si 60 % buget local.  Dumnealui considera ca nu trebuie alocati toti banii la fotbal. Este 

necesar a fi cuprinse si alte sporturi. 

Domnul  consilier Creanga afirma ca la nivelul comunei Traian nu crede ca va mai apare alt 

club deoarece clubul de la Urleasca acopera aproape tot .  

          Nefiind alte intrebari proiectul de hotarare este supus la vot : 

   Cu 13 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 20/17.03.2022  
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          Sunt prezenti la aceasta sedinta de consiliu local reprezentanti ai unei firme „Viitorul 

Energy SRL” avand sediul in Bucuresti, reprezentata prin domnul Laurentiu Udrescu .   In 

spatele acestei firme se afla o mare companie internationala . Dumnealor si-au manifestat 

intentia de a participa la aceasta sedinta pentru a prezenta domnilor consilieri locali posibilitatea 

dezvoltarii capacitatii de producere a energiei eoliene regenerabile pe teritoriul comunei Traian.   

Beneficiile acestei investitii se vor reflecta in taxele si impozitele locale care vor fi achitate de 

dumnealor la bugetul local al comunei Traian . 

         Discutiile privind posibilitatea dezvoltarii acestei investitii in comuna Traian vor fi reluate 

in alte sedinte de consiliu local.  

  Nefiind alte probleme se declara inchisa sedinta consiliului local de astazi 17.03.2022. 
 

                 Drept pentru care am incheiat procesul verbal in doua exemplare.  
 
     Presedinte de sedinta 
        Consilier local, 
         Serban Georgica                                                                                     Intocmit, 

                                                                                                         Secretar general, 
      Daniela-Nicoletta GIUGIUC  

 
 
 
 


