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                      PROCES VERBAL 
          Incheiat astazi 27.11.2020 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. 255/2020. 

        La sedinta ordinara au participat 11 consilieri locali in functie din totalul de 

13, doamna Cretu Elena supleant pe lista PSD (va depune juramantul in sedinta de astazi) 

absent fiind domnul Serban Georgica. 

         Cu 11 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei precedente .    

         Presedintele de sedinta, d-nul Creanga Neculai supune atentiei consiliului 

local proiectul ordinii de zi : 

1. Depunerea juramantului de catre doamna Cretu Elena, supleant ales pe lista 

PSD la alegerile locale din 27.09.2020 .  

2. Proiect de hotarare privind  acordarea unui mandat special Primarului 
Comunei Traian, in calitate de reprezentant legal al Comunei Traian, in 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate 
Publica „BRAILA GAZ”. 

3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al  
Membrului Asociat- UAT Comuna TRAIAN, prin Consiliul Local  al 
Comunei TRAIAN, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” 
Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala 
anumite proiecte de hotarari . 

4. Proiect de hotarare privind  insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale 

de dezlipire a imobilului – teren inscris in CF. nr. 74186, comuna Traian, 

identificat in  intravilanul  satului Silistraru, Cvartal 54 Parcela 19, judetul 

Braila . 



5. Proiect de hotarare privind Aprobarea proiectului retelei scolare a unitatilor 

de invatamnat din comuna Traian, judetul Braila in anul scolar 2021-2022 .  

6.  Proiect de hotarare privind Acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ion 

Florian din comuna Traian, satul Urleasca judetul Braila .  

7. Proiect	 de	 hotarare	 privind	 stabilirea	 numarului	 si	 cuantumului	 burselor	

scolare	aferente	 semestrului	 I	 al	 anului	 scolar	2020-2021	pentru	elevii	 din	

unitatile	de	invatamant	preuniversitar	de	stat	. 

8. Alte probleme . 

         Toti cei prezenti la sedinta ordinara sunt de acord cu proiectul ordinii de zi. (11 

voturi pentru) . 

         La sedinta de consiliu local solicita participarea domnul Bratosin Nicusor, locuitor 

al comunei Traian, judetul Braila . Cu acordul domnilor consilieri locali, domnul Bratosin 

este invitat sa ocupe un loc, urmand ca dupa epuizarea punctelor aflate pe ordinea de zi a 

sedintei de astazi acesta sa ia cuvantul in fata consiliului local . 

         Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu 11 voturi pentru.  

        Inainte de discutarea proiectelor aflate pe ordinea de zi este invitata doamna Cretu 

Elena in vederea depunerii juramantului in fata consiliului local Traian. Doamna Cretu 

Elena a depus juramantul in fata consiliului local Traian tinand mana pe Biblie si pe 

Constitutie rostind urmatoarele :  

      „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 .  Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu!”. 

           Dupa depunerea juramantului d-na Cretu Elena si-a intrat in exercitarea 

mandatului de consilier local al comunei Traian, judetul Braila . 

         Se incepe discutarea proiectelor aflate pe ordinea de zi : 

1. Proiect de hotarare privind  acordarea unui mandat special 
Primarului Comunei Traian, in calitate de reprezentant legal al 
Comunei Traian, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”. 

            Proiectul de hotarare de mai sus a primit avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate din cadrul consiliului local al comunei Traian, judetul Braila .  



            Supus la vot de catre presedintele de sedinta proiectul de hotarare a fost adoptat 

cu 12 voturi pentru si ( 1 consilier local absent – domnul Serban Georgica ) A fost 

aprobata HCL Traian nr. 72/2020 . 

           2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al   
Membrului Asociat- UAT Comuna TRAIAN, prin Consiliul Local  al Comunei    
TRAIAN, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea  
unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de 
hotarari . 
         Ca si la primul punct al ordinii de zi acest punct a primit avizul favorabil al 

comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Traian, judetul Braila . 

        Proiectul este supus la vot . 

            Cu 12 voturi pentru si 1 consilier local absent se adopta HCL Traian nr. 73/2020 . 

 

3. Proiect de hotarare privind  insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale 

de  dezlipire a imobilului – teren inscris in CF. nr. 74186, comuna Traian, 

identificat in  intravilanul  satului Silistraru, Cvartal 54 Parcela 19, judetul 

Braila . 

 

                Proiectul de hotarare aprimit avizul favorabil al comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local Traian, judetul Braila .  

               Domnul consilier Leoca Radu afirma ca terenul ce este supus spre dezmembrare 

se afla situat pe strada Anghel Furtuna din satul Silistraru, comuna Traian, judetul Braila.  

              Nefiind alte probleme acest punct este supus la vot :  

             Cu 12 voturi pentru si o absenta domnul Serban Georgica se adopta HCL Traian 

nr. 74/2020.  

4. Proiect de hotarare privind Acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ion 

Florian din comuna Traian, satul Urleasca judetul Braila .  

           Inainte de discutarea acestui punct secretarul general al comunei Traian aminteste 

ca votul referitor la acest punct este secret potrivit art. 139 alin.( 6) din  Codul 

administrativ. 

      Domnul consilier local Tudose Aurelian solicita sa fie prezentate la acest 

proiect de hotarare mai multe documente doveditoare privitor la starea de 



sanatate a domnului Ion Florian . Secretarul comunei Traian ii prezinta domnului 

Tudose si alte materiale din care rezulta starea de sanatate.  

       Doamna consilier local Jipa Tatiana solicita informatii despre venitul 

realizat de sotii Ion lunar . 

       Domnul Creanga Neculai propune coborarea sumei de la 3000 lei, suma 

propusa de initiator la 2000 lei. Aceeasi propunere este impartasita si de catre 

domnul consilier local Tudose Aurelian.  

       Domnul Recuciu Serban este de parere ca suma propusa a fi acordata catre 

domnul Ion Florian de catre primarul comunei Traian are la baza niste calcule 

efectuate asupra bugetului local, in calitatea  de ordonator principal de credite 

primarul avand intotdeauna o situatie clara asupra disponibilitatilor bugetare.  

      Se trece la exprimarea votului secret asupra propunerii initaitorului – suma 

de 3000 lei.  

      In urma exprimarii votului 10 consilieri locali sunt de acord cu suma de 3000 

lei.  

      Doi consilieri locali nu sunt de acord .  

       Se supune spre aprobare si propunerea domnului Tudose Aurelian de 2000 

lei. In acest caz doar 2 consilieri locali au fost pentru suma de 2000 lei , restul de 

10 nu au fost de acord.  

     Cu 10 voturi pentru si 2 voturi impotriva se adopta HCL Traian nr. 75/2020  

5. Proiect de hotarare privind Aprobarea proiectului retelei scolare a unitatilor de 

invatamnat din comuna Traian, judetul Braila in anul scolar 2021-2022 .  

          Comisia nr. 3 din cadrul consiliului local Traian, judetul Braila a acordat 

aviz favorabil acestui proiect de hotarare . 

            Proiectul este supus la vot . 

Cu 11 voturi pentru si o abtinere – domnul Tudose Aurelian si o absenta  domnul 

Serban Georgica se adopta HCL Traian nr. 76/2020. 

 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea	 numarului	 si	 cuantumului	 burselor	 scolare	

aferente	 semestrului	 I	 al	 anului	 scolar	 2020-2021	 pentru	 elevii	 din	 unitatile	 de	

invatamant	preuniversitar	de	stat	. 



     Proiectul de hotarare de mai sus a primit avizul favorabil al comisiei de specialitate 

din cadrul consiliului local Traian, judetul Braila . 

   Domnul consilier local de sedinta este de parere ca trebuie facuta o consolidare 

bugetara in vederea cofinantarii proiectelor cu finantare europeana . In 20 de ani, afirma 

domnul Creanaga, nu s-a realizat nici un proiect european . Dumnealui doreste sa se 

acceseze bani la bugetul local . Nu mai vrea sa dea exemplu alta comuna . Este de parere 

ca trebuie sa ne implicam cu totii sa fim competitivi. Domnul Creanga doreste sa dotam 

comuna cu un parc fotovoltaic , acesta fiind doar  unul din  multele proiecte la care 

dumnealui s-a gandit  

          Doamna Tatiana Jipa intreaba daca avem proiecte in desfasurare . 

        Doamna contabil, invitata in cadrul sedintei de consiliu local aminteste ca avem in 

derulare mai multe proiecte . 

         Domnul Creanga afirma ca de 20 ani nu suntem pe plus. Nu exista bani de 

cofinantari.  

         Domnul Recuciu Serban , avand in vedere afirmatia domnului Creanga Neculai “ Sa 

mai facem ceva pentru copii “ este de parere ca Directorul unitatii de invatamant din 

comuna Traian ar avea posibilitatea sa faca ceva pentru copii. Domnul Director primeste 

de la domnul Vizireanu arenda pentru terenul scolii . 

       Domnul Tudose afirma ca in acest an scoala a primit doar 400 lei arenda pentru 

teren.  

      Domnul Recuciu Serban este de parere ca domnul Director trebuie sfatuit sa nu mai 

faca contract de arenda. 

     Proiectul de hotarare este supus la vot  

11 consilieri locali sunt pentru – 1 abtinere –domnul Tudose Aurelian . Se adopta HCL 

Traian nr. 77/2020 . 

    Se trece la puctul alte probleme. 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului Bratosin Nicusor din comuna Traian, 

judetul Braila.  

          Domnul Bratosin Nicusor este cetatean al comunei Traian, judetul Braila . Inca de 

la inceput domnul Bratosin Nicusor si-a exprimat dezamagirea in ceea ce priveste lipsa 

de initiativa a  consilierilor locali ai consiliului local Traian, judetul Braila . 



        Domnul Bratosin Nicusor da citire articolului 129 alin (7) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ enumerand atributiile consiliului local potrivit competentelor 

sale. Printre atributiile enumerate domnul Bratosin Nicusor  se opreste la subpunctul 

Sport. Dumnealui doreste sa stie cati bani s-au cheltuit cu sportul  mai précis cu fotabalul 

in ultimii 10- 15 ani . Banii rezultati doreste sa fie investiti in copii si juniori . Implicare 

in a aduce antrenor in comuna pentru copiii comunei care se duc la Braila sa desfasoare 

activitati legate de sah , volei si alte sporturi.  

     Este dat exeplu Alexandru Dinu , acesta fiind tratat cu indiferenta de catre ceilalti 

jucatori.  

       Este de parere ca trebuie facut ceva mai mult pentru copiii din comuna Traian acestia 

neavand pana in prezent nici un beneficiu.  

    Considera Primaria comunei ca pe un magazin care vinde chitante dorind sa aiba 

investitii in comuna., o mai buna implicare pe capitolul invatamant . Este nemultumit de 

profesorii ce activeaza in Scoala Traian.  

      Domnul Recuciu Serban facand parte din comisia de invatamant ii prezinta domnului 

Bratosin faptul ca , domnul Tudose Aurelian a fost desemnat reprezentant al comunei 

Traian in Consiliul de administratie al scolii . Totodata este de parere ca de 20 de ani 

domnul Bratosin nu a venit sa se planga in fata consiliului local de aceasta situatie.  

     Domnul Creanga afirma ca in ceea ce priveste fotbalul nu exista transparenta.  

     Doamna Orbulescu Daniela solicita pentru comuna Traian un centru de permanenta cu 

fonduri europene. . 

        Nefiind alte probleme se declara inchisa sedinta consiliului local de astazi 
23.09.2020. 

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

                                                                                     Secretar general comuna,  
                                                                                    Giugiuc Daniela Nicoletta 


