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PROCES VERBAL
Incheiat astazi 21.04.2021 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare 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. 68/2021.
La sedinta ordinara au participat 13 consilieri locali in functie din totalul de
13, .
Cu 13 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei precedente .
Presedintele de sedinta, d-nul Giugiuc Marcel supune atentiei consiliului
local proiectul ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local consolidat de venituri și
cheltuieli pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024, pentru unitatea administrativ
teritorială a comunei Traian , județul Brăila, precum și bugetului activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.
2. Alte probleme .
Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi 13
vouri pentru.
Inainte de inceperea discutarii ordinii de zi , domnul presedinte de sedinta prezinta
consiliului local suplimentarea ordinii de zi a sedintei de astazi cu urmatoarele puncte :
•

Proiect de hotarare privind Alegerea presedintelui de sedinta .

•

Proiect de hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de
urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

Cu votul tuturor consilierilor locali prezenti la sedinta ordinea de zi a sedintei
consiliului local Traian a fost suplimentata cu punctele amintite mai sus.
Inainte de a se incepe discutarea proiectelor aflate pe ordinea de zi se propune a
fi ales presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile incepand cu luna iunie,
domnul Grozea Viorel.

Cu 13 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 18/2021.
La sedinta de consiliu local au mai participat: domnul Bratosin Nicusor, din
comuna Traian, judetul Braila, domnul Gingarasu Leonard – directorul Scolii cu clasele
1-VIII Traian, judetul Braila si domnul Spataru- Presedintele echipei de fotbal din
localitatea Urleasca .
Se incepe discutarea proiectului ordinii de zi a sedintei consiliului local.
Se propune de catre domnul consilier local Tudose Aurelian a se da cuvantul
domnului Director al Scolii Gimnaziale Traian, judetul Braila, Gingarasu Leonard.
Dumnealui instiinteaza consiliul local despre faptul ca, in luna martie a anului in curs
cinci copii au abandonat scoala .
Domnul Consilier local Tudose Aurelian afirma ca aceste familii nu au ce sa le dea sa
manance copiilor si nici cu ce sa ii imbrace si solicita in cadrul acestei sedinte a fi gasite
solutii pentru ca acesti copii sa fie ajutati.
Domnul consilier local Creanga este de parere ca este foarte bine ca in cadrul sedintei
s-a prezentat acest aspect insa nu stie ce solutii pot fi gasite .
Domnul primar afirma ca o masa calda poate fi data acestor copii insa nu se poate sti in
ce masura vor veni la scoala.
Domnul consilier local Creanga afirma ca vor exista precedente.
Domnul primar va trimite personalul din cadrul compartimentului de asistenta sociala
in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul acestor familii ai caror copii nu
frecventeaza scoala si se vor lua masurile corespunzatoare.
Domnul Gingarasu Leonard se retrage din cadrul sedintei de consiliu local multumind
pentru invitatia adresata de catre domnul consilier local Tudose Aurelian.
Se trece la discutarea ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local consolidat de venituri și
cheltuieli pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024, pentru unitatea
administrativ teritorială a comunei Traian , județul Brăila, precum Proiectul de
hotarare de mai sus a primit avizul favorabil al celor trei comisii de specialitate
din cadrul consiliului local al comunei Traian , judetul Braila .
Domnul consilier local Creanga Neculai solicita sa discute despre capitolul ”Sport” ‚
din cadrul bugetului local. Dumnealui doreste sa stie cum vor fi folositi banii prinsi la
capitolul - Sport -avand in vedere situatia terenului de fotbal de la Urleasca . Dumnealui
doreste sa dea viata proiectului despre care s-a discutat in urma cu cateva sedinte de
consiliu local.
Domnul primar : „ In primul rand noi am investit in cele doua terenuri de fotbal . La
Clubul de Fotbal din Urleasca sunt de parere ca trebuie angajat un om pentru a intretine
acest teren. Va trebui sa luati legatura cu contabila . Eu nu pot sa stiu acum cum virez
sumele. Incerc sa fie un echilibru. Dumneavoastra trebuie sa aveti grupe de copii si un
singur antrenor pentru Urleasca si Traian. „
Domnul Spataru –Presedinte Club fotbal Urleasca solicita sprijinul domnului primar
pentru a fi angajat un om .

„ Prin acest proiect vrem sa educam si copiii. Clubul ne permite sa angajam
un administrator. Am facut o lista cu ce ne este necesar.
In ceea ce privesc grupele de copii o sa gasim solutii si pentru fete. Eu as
face dans la Caminul Cultural. Este necesara o masina de tuns gazonul si de tras un
hidrant in spatele stadionului. Ne trebuie si un grup sanitar. Daca sunt indeplinite aceste
conditii eu voi fi responsabil. Vreti controale saptamanale, veniti la noi !”
In acelasi timp domnul Spataru solicita a fi facut un program de functionare
al terenuliui pentru a nu mai intra oricine pe acest stadion. Pe viitor dumnealui
intentioneaza sa faca un teren sintetic intre terenul actual si domnul Petre Petre .
Domnul Bratosin Nicusor prezinta ca in urma unor solicitari adresate Primariei comunei
Traian a aflat ca in ultimii cinci ani a fost cheltuita suma de 120.000 lei la capitolul
„Sport”
„Am solicitat sa se tina o sedinta la Caminul Cultural. A venit domnul Spataru,
domnul Zagan, domnul Bogdan Furfurica si altii. Am fost atacat din toate partile”.
Domnul Bratosin solicita insistent ca acest proiect sa prinda viata.
Doamna Jipa Tatiana, presedinta comisiei „Buget” prezinta avizul favorabil al
comisiei pe care o conduce.
„ Veniturile si cheltuielile trebuie sa aiba un echilibru. Toate sunt angajamente
bugetare in conditiile in care se incaseaza veniturile”.
Domnul consilier Tudose Aurelian solicita o masina pentru deplasarea in teren a
consilierilor locali.
Nefiind alte intrebari referitoare la bugetul local se supune la vot. Cu 13 voturi
pentru se adopta HCL Traian 19/2021.
Se trece la suplimentarea proiectului ordinii de zi :
•

Proiect de hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de
urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

Domnul primar aduce la cunostina ca aceste ajutoare sunt identice cu cele ce au fost
acordate in anul 2020 .
Nefiind intrebari referitoare la acest punct se supune la vot :
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 20/2021.
Nefiind alte probleme se declara inchisa sedinta consiliului local de astazi
21.04.2021.
Drept pentru care am incheiat procesul verbal in doua exemplare.
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