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PROCES VERBAL 
 

  Incheiat astăzi 28.02.2023 cu ocazia desfășurării ședintei ordinare a consiliului local 

Traian, județul Brăila . 

 Convocarea consilierilor locali s-a făcut prin dispoziția primarului comunei Traian, 

județul Brăila , d-nul Abăseaca Nicușor, nr. 116/2023. 

La ședința ordinară au participat 13 consilieri locali în functțe din totalul de 13,  d-na 

Done Jenica fiind prezentă prin intermediul mijloacelor electronice  de comunicare la distanță.   

    Secretarul general al comunei Traian supune atenției consiliului local procesul verbal 

al ședinței de consiliu local din data de 30.01.2023. Cu unanimitate de voturi procesul verbal al 

ședinței  din data de 30.01.2023 a fost aprobat.  

Președintele de sedință supune atenției consiliului local ordinea de zi a ședinței 

consiliului local de astăzi 27.02.2023.  

 

 1. Proiect de hotărare privind Aprobarea utilizării sumei de 373.742 lei din excedentul 
bugetului comunei TRAIAN, sectiunea dezvoltare, înregistrat la sfârșitul anului 2022, 
pentru finanțarea proiectului „Amenajare teren sport in comuna Traian, judetul Braila” 
derulat prin programul de finanțare AFIR, pentru anul 2023.  
                     Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1, 2 si 3 

 2. Proiect de hotarare privind Aprobarea inventarului apartinand domeniului privat al   

comunei Traian , județul Brăila .  

                   Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

 3. Proiect de hotărare privind   aprobarea Planului local de acțiune pentru incluziunea 
minoritătii rome din comuna Traian , județul Brăila pentru perioada 2023-2027. 
               Initiator proiect: primar – Raport comisia 1, 2 si 3 

 4. Proiect de hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi 
ajutoarelor  de  înmormântare in anul  2023  
                      Initiator proiect: primar – Raport comisia 1 si 2  

 



 

 

5. Proiect de hotărare privind însușirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire 

a imobilului teren inscris in cartea funciara nr. 83676, identificat în intravilanul satului 

Silistaru, cvartal 30 parcela 9 județul Brăila .  

                     Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

6. Proiect de hotărare privind Acordarea unui ajutor de urgență. 

                    Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1, 2 si 3  

7. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli  pentru 
consumul mediu lunar de carburanți al autovehiculelor si utilajelor aflare in dotarea 
proprie a U.A.T –COMUNA TRAIAN, Județul Brăila pentru anul 2023 
                  Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

8. Proiect de hotărare privind incetarea de drept a contractului de constituire a dreptului 
de superficie nr. 2726/22.06.2018 încheiat cu soții  Drăgușin Ștefan si Drăgușin Daniela . 
                                      Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

9. Proiect de hotărare privind Aprobarea completării organigramei și a statului de funcții 

ale  aparatului de specialitate al primarului comunei Traian , județul Brăila .  

                                    Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

10. Alte probleme. 

 

    Supusă la vot de către președintele de ședintă , domnul Creangă Neculai , ordinea de zi a fost 

aprobata cu 13 voturi pentru . 

     La sedinta consiliului local Traian participă, d-nul Spătaru Adrian , Președinte al Clubului de 

Fotbal AFC Urleasca . 

        Se incepe discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi a sedintei .  

 1. Proiect de hotărare privind Aprobarea utilizării sumei de 373.742 lei din excedentul 
bugetului comunei TRAIAN, secțiunea dezvoltare, înregistrat la sfârșitul anului 2022, 
pentru finanțarea proiectului „Amenajare teren sport în comuna Traian, județul Brăila” 
derulat prin programul de finanțare AFIR, pentru anul 2023.  
                     Inițiator proiect: primar – Raport comisiile 1, 2 si 3 

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

consiliului local Traian.  

       Domnul Creangă Neculai  intreabă, daca terenul de sport din localitatea Traian, se va 

finaliza anul acesta. 

       Domnul primar afirmă că lucrările la acest teren sunt începute si vor fi finalizate într-un timp 

scurt. 

     



 

 

 

 

    Domnul Recuciu Șerban intreabă daca există cofinanțare la acest proiect. 

    Doamna contabil, Chelu Florentina, afirmă că participarea consiliului local Traian este în 

sumă de 230 mii lei. 

     Domnul Tudose Aurelian solicită prezența unui diriginte de șantier in cadrul unei ședințe de 

consiliu local viitoare.  

        Nefiind întrebări proiectul este supus spre aprobare.  

Cu 13 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 12/2023.  

2. Proiect de hotărare privind Aprobarea inventarului apartinand domeniului privat al 

comunei Traian , județul Brăila .  

         Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

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

local Traian, județul Brăila . Nefiind intrebari proiectil este supus la vot . 

          Cu 13 voturi pentru se adopta HCLTraian nr. 13/2023. 

 3. Proiect de hotărare privind   aprobarea Planului local de acțiune pentru incluziunea 

minoritații rome din comuna Traian , județul Brăila pentru perioada 2023-2027. 

           Initiator proiect: primar – Raport comisia 1, 2 si 3 

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

local Traian , județul Brăila . 

   Domnul Creanga Neculai întreaba în ce măsură  ajută acest plan. Dumnealui prezinta cazul 

familiei Mitrea din Urleasca care locuieste într-un “bordei” de foarte mulți ani, neavand acces la 

lumină, internet etc. Pe această cale solicită găsirea unei soluții pentru ca acestă familie să fie 

ajutată.  

     Domnul Tudose reamintește cu această ocazie de propunerea de a acorda copiilor de la 

gradiniță o masă caldă in fiecare zi . Dumnealui da exemplul comuna Ramnicelu, unde la 

grădiniță copii primesc o masă caldă în fiecare zi. 

      Domnul Recuciu Serban remarcă repetarea acelor masuri cuprinse în planul de acțiune pentru 

minoritațile rome .  Dumnealui cunoaște bine familia Mitrea din localitate și mai ales pe minorul 

familiei care este o mare problemă . Nu dorește a fi incurajată puturoșenia.  

  Nefiind alte intrebari proiectul de hotarare este supus la vot :  

       Cu 13 voturi pentru se adopta HCLTraian nr. 14/2023. 



 
 
 
4. Proiect de hotărare privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi 
ajutoarelor  de  înmormântare în anul  2023 . 
                      Initiator proiect: primar – Raport comisia 1 si 2  

       La acest proiect de hotărare domnul Creangă Neculai face un amendament cu privire la 

ajutorul de deces. Dumnealui propune mărirea sumei de la 1000 la 2000 lei – ajutor de deces 

doar pentru cei ce nu au nici un venit. 

          Proiectul de hotărare este supus in forma prezentata de catre domnul primar . Toti cei 13 

consilieri locali sunt de acord cu propunerea domnului primar, mai putin domnii Creangă 

Neculai, Tudose Aurelian , Recuciu Serban si Serban Georgica care sunt de acord cu proiectul de 

hotarare inițiat, cu excepția punctului privind acordarea ajutorului de deces. Cei patru consilieri 

locali au fost de acord cu suma de 2000 lei ajutor de deces.  

           Proiectul de hotarare este supus la vot : Se adopta HCL 15/2023 cu 13 voturi pentru .  

5. Proiect de hotărare privind însușirea si aprobarea documentației cadastrale de dezlipire 

a imobilului teren înscris in cartea funciară nr. 83676, identificat în intravilanul satului 

Silistaru, cvartal 30 parcela 9 judetul Braila .  

                     Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

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

consiliului local Traian, judetul Braila .  

       Domnul viceprimar afirmă că această dezmembrare a terenului în suprafață de 15.164 mp 

situat în cvartal 30, parcela 9  este făcuta în scopul punerii în posesie a doamnei Băncilă Aurelia 

cu suprafata de 1800 mp , restul suprafeței de teren rămane în proprietatea comunei Traian.  

         Domnul Serban Georgică solicită a se renunța la serviciile doamnei Bratu Mariana care, 

afirma dumnealui “ nu își face treaba” .  

       Domnul Recuciu Serban intreabă de ce se fac lucrări în comună tot cu firma Ben 

Electroserv? 

        Totodată dumnealui este nemultumit de sumele acordate la Biserica de la Traian .  

       Supus la vot proiectul de hotărare este adoptat cu 12 voturi pentru si 1 impotriva – domnul 

Serban Georgica . Se adopta HCL 16/2023 

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

       Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1, 2 si 3  

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

local Traian, judetul Braila 

 



 

 

 

 

       Este prezentată solicitarea depusă de către doamna Ifrim Nicoleta din localitatea Urleasca al 

carui copil in varsta de 17 ani suferă de „condrosarcom mezenchimal tibie” și face chimioterapie 

continuă clinico-biologica la București. Veniturile familiei sunt mici, aceștia neputand să facă 

fată tratamentului medicamentos . 

         Domnul Spataru Adrian, participant la ședintă – sustine ca se va implica personal in scopul 

strangerii de fonduri pentru acest copil si vine cu rugamintea in consiliul local ca această suma 

propusă de catre domnul primar  să fie daca se poate acordată lunar.  

       Proiectul de hotarare este supus aprobării in forma prezentată de către domnul primar – 4000 

lei.  

       Supus la vot proiectul de hotarare este adoptat cu 13 voturi pentru . Se adopta HCL Traian 

nr. 17/2023. 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli  pentru 
consumul mediu lunar de carburanți al autovehiculelor si utilajelor aflare în dotarea 
proprie a U.A.T –COMUNA TRAIAN, Județul Brăila pentru anul 2023 
                Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

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

consiliului local Traian, județul Brăila .  

          Domnul Șerban Georgică vine cu propunerea de a micșora cota de carburant pentru 

autovehiculele din dotarea Primariei de la 1800 litri /lună la 1500 litri /lună . Avand informații că 

alimenteaza la srația de carburanti și alte persoane, dumnealui vine cu propunerea de a fi 

instalate autovehiculelor din dotarea Primariei , cate un  GPS.  

           Supus la vot proiectul de hotărare este adoptat cu 11 voturi pentru si 2 voturi impotrivă ( 

domnii Șerban Georgică si Recuciu Șerban )   Se adopta HCL 18/2023.  

8. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a contractului de constituire a dreptului 
de superficie nr. 2726/22.06.2018 încheiat cu soții  Dragușin Ștefan si Dragușin Daniela  
            Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

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

consiliului local Traian .  

      Este prezentată cererea domnului Dragușin Ștefan care, motivat de faptul că nu a putut 

respecta obiectul pentru care i-a fost constituit dreptul de superficie solicită incetarea acestui 

contract. 

         Nefiind intrebari proiectul este supus la vot. 



 

 

 

 

Cu 13 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 19/2023.  

9. Proiect de hotărare privind Aprobarea completarii organigramei și a statului de funcții 

ale  aparatului de specialitate al primarului comunei Traian , județul Brăila .  

                                    Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

 

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

consiliului local al comunei Traian , județul Brăila . 

     Ca urmare a numarului tot mai mare de cereri pentru angajarea ca asistenți personali pentru 

persoanele cu handicap din comuna Traian se propune suplimentarea organigramei cu încă un 

post de asistent personal.  

       Supus la vot proiectul de hotărare este adoptat cu 13 voturi pentru. Se adopta HCL Traian 

nr. 20/2023. 

             Se trece la punctul : Alte probleme. 

        Se dă cuvantul domnului Președinte al Clubului de Fotbal AFC Urleasca  

        Domnul Spătaru Adrian multumește pentru implicarea și sustinerea Clubului de fotbal de la 

Urleasca, anul fiind destul de reușit . Dumnealui vorbește de transferul unui copil de la Dacia 

Unirea Braila, precum si de echipa de seniori a Clubului AFC Urleasca din Liga 5  care se află pe 

primul loc, caștigand campionatul. Competiția fermierilor unde s-a luat locul 1 este alt moment 

de bucurie pentru Club.  Partea cea mai interesantă, afirmă domnul Spătaru,  o reprezinta fetele 

de la echipa de  dansuri care au obținut locul I la Galati si locul II la Iași . La concursurile la care 

acestea au participat s-a observat diferența financiară. A fost depus la Minister pentru fi aprobata 

ramura de dans sportiv . Au fost probleme la competiția de la Iasi fetele neavand posibilități 

financiare de a se deplasa . Cu greu a fost gasită o soluție pentru a putea să se deplaseze.  

Domnul Spataru Adrian prezinta în detaliu cererea privind bugetul anual de funcționare si 

investiții al Clubului AFC Urleasca . Buget pentru salarii – administrator baza sportva 48.000 

lei (12 luni) , pentru stadionul din Urleasca – materiale de curățenie și întreținere bază sportivă 

14.000 lei, aici intrind irigarea gazonului ( benzină ) 13.000 lei si îngrășămant 3000 lei. Irigarea 

terenului se va face 5 luni pe an.  

Bugetul pentru grupele de fotabal Afc Urleasca – Materiale, antrenament, echipamente 

antrenament, asistent medical 40.000 lei. Bugetul pentru seniori- contributii AJF, arbitraj,  

 



 

 

asistent medical, apă, echipamente antrenament -40.000 lei. Ca și cheltuieli neprevăzute se 

solicită suma de 15.000 lei –în limita bugetului. Totalul rezultat fiind în sumă de 2000.000 lei.  

Domnul Spătaru amintește că șapte jucători care au  activat la Club au plecat  la alte echipe.  

Dumnealui solicita ajutor pentru finalizarea Tribunei 2 din Urleasca, nefiind vorba de bani mulți. 

Totodata se soliciat si o pompă pe curent.  

Domana Jipa Tatiana intreaba dacă anul trebut a existat o executie bugetară ?  

Domnul Spataru afirma că aceasta i-a fost înmanată domnului Creangă Neculai. 

Domnul Spătaru afirmă că tot ceea ce a solicitat prin cererea dumnealui reprezintă un buget 

minim de funcționare.  

Domnul Tudose Aurelian intreabă de problemele de la Scoala Traian . 

D-na Jipa afirmă că este vorba de profesorul de istorie, dumneaei, in cadrul consiliului director 

indrumand conducerea spre comisa de disciplină.  

Domnul Recuciu Serban atrage arenția asupra cainilor din localitatea Urleasca . In acelasi timp 

amintește că pe strada Mică din Urleasca gunoiul trebuie cărat.  

Domnul Spataru solicita la stadionul din Urleasca 4 lămpi de iluminat și o pubelă mare de gunoi.  

Este prezentata cererea adresata de catre domnul Gagu Georgică din localitatea Silistraru. 

Dumnealui solicită concesionarea unor suprafețe de teren intravilan din localitatea Silistraru 

pentru buna funcționare a activității agricole a Cooperativei agricole SITRUN-SILISTRARU-

TRAIAN-UNIREA.  

 Cererea domnului Gagu Georgică urmează sa fie discutată intr-o altă ședință de consiliu local.  

   Nefiind alte probleme se declara inchisă ședința consiliului local Traian de astazi 27.02.2023. 

          Drept pentru care am incheiat procesul verbal . 

 
 
     Presedinte de sedinta 
        Consilier local,        
                                                                                                                               Intocmit, 
  Neculai CREANGA                                                                                   Secretar general, 
 
        Daniela- Nicoletta GIUGIUC 
 
 
 
  
 
 
 


