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PROCES VERBAL 
 

  Incheiat astazi 28.11.2022 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a consiliului local 

Traian, judetul Braila . 

   Convocarea consilierilor locali s-a facut prin dispozitia primarului comunei Traian, 

judetul Braila , d-nul Abaseaca Nicusor, nr. 349 /22.11.2022. 

    La sedinta ordinara au participat 11 consilieri locali in functie din totalul de 13,  d-na 

Cretu Elena si Jipa Tatiana absentand nemotivat. Totodata domnul Recuciu Serban a participat la 

sedinta consiliului local in partea a doua a sedintei . 

    Secretarul general al comunei Traian supune atentiei consiliului local procesul verbal al 

sedintei de consiliu local din data de 31.10.2022. Cu unanimitate de voturi procesul verbal al 

sedintei  din data de 31.10.2022 a fost aprobat.  

Presedintele de sedinta supune atentiei consiliului local ordinea de zi a sedintei consiliului 

local de astazi 28.11.2022.  

 

1. Proiect de hotarare privind Aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a 

gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila şi activităţii 

de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022, 

acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” 

Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de 

delegare și mandatarea Președintelui Asociației să semneze Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul 

de delegare 

                 Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2  



2. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre MINISTERUL 
MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) si Comuna Traian, judetul Braila .  

                 Initiator proiect: primar – raport comisiile 1, 2 si 3 
3. Proiect de hotarare privind Acordarea  cu titlu gratuit a dreptului de servitute, in favoarea SC 
URLEASCA WIND FARM SRL, pe o suprafata totala de 28.500 metri patrati, proprietatea 
publica a comunei Traian. 
 
                 Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2  
4.Proiect de hotarare privind Rectificarea bugetului local al comunei Traian, pe anul 2022. 

               Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2 
5. Alte probleme. 

 

       Supusa la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi a fost aprobata cu 10 voturi pentru  

       Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi :  

 

1. Proiect de hotarare privind Aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de 

delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul 

Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila 

numarul 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților 

Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociației 

să semneze Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare 

                 Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2  

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

cadrul consiliului local al comunei Traian, judetul Braila . 

        Domnul viceprimar Giugiuc Marcel prezinta proiectul de hotarare de mai sus . 

        Nefiind intrebari proiectul este supus spre aprobare. 

       Cu 9 voturi pentru, 1 vot impotriva domnul Tudose Aurelian se adopta HCL Traian nr. 

71/28.11.2022 . ( d-na Jipa –absenta , d-na Cretu absenta – domnul Recuciu Serban absent la acest 

proiect ). 

 



2. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 
MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) si Comuna Traian, 
judetul Braila .  

                 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 .  

      Domnul primar afirma ca acest protocol de colaborare ce se va incheia intre Primaria comunei 

Traian si Ministerul Muncii, este finantat din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de 

stat in cadrul Programului Operational Competivitate 2014-2020 si urmareste imbunatatirea 

serviciilor publice de asistenta sociala .  

       Nefiind alte intrebari proiectul este supus la vot . Cu 10 voturi pentru se adopta HCL Traian 

nr. 72/28.11.2022 (d-na Jipa –absenta , d-na Cretu absenta – domnul Recuciu Serban absent 

la acest proiect ). 

3. . Proiect de hotarare privind Acordarea  cu titlu gratuit a dreptului de servitute, in favoarea SC 
URLEASCA WIND FARM SRL, pe o suprafata totala de 28.500 metri patrati, proprietatea 
publica a comunei Traian. 
 
                 Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2  

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

consiliului local Traian, judetul Braila . 

          Domnul primar afirma ca este vorba de cererea adresata de catre S.C. URLEASCA WIND 

FARM SRL ce solicita aprobarea servitutii de trecere subterana pentru investitia “ Construire statie 

electrica proprie, aferenta CEE Urleasca, conductori electrici (LES), pentru interconectarea 

turbinelor la statia electrica proprie LES 110 KW Silistraru- statia electrica Lacu Sarat, acces din 

DN, traversari canale DJ, CF si organizare de santier” . La cererea societatii amintite mai sus au 

fost depuse Certificat de urbanism, avizul favorabil al arhitectului sef al judetului Braila precum 

si documentatia tehnica insotita de harta. 

       Nefiind intrebari referitoare la proiectul de hotarare se supune la vot :  Cu 8 voturi pentru , 3 

voturi impotriva ( domnii Tudose Aurelian , Recuciu Serban si Serban Georgica)  si 2 absente se 

adopta HCL Traian nr.73/28.11.2022. 

 

4.Proiect de hotarare privind Rectificarea bugetului local al comunei Traian, pe anul 2022. 

               Initiator proiect: primar – raport comisiile 1 si 2 



         Proiectul de hotarare a primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local al comunei Traian, judetul Braila . 
         Domnul primar afirma ca suma de 150 mii lei va fi folosita pentru  sectiunea dezvoltare, 
derularea investitiilor aflate in curs, suma de 49 mii lei pentru bursele scolare si plata drepturilor 
asistentilor personali 26 mii lei.  
         Proiectul este supus la vot : 
        Cu 8 voturi pentru 3 voturi impotriva ( d-nul Recuciu Serban, Serban Georgica si Tudose 
Aurelian ) se adopta HCL Traian nr. 74/28.11.2022 

 Se trece la punctul alte probleme : 
          Domnul consilier local Recuciu Serban solicita ca in anul urmator,propunerea de aprobare 

a  bugetul local al comunei Traian,  sa fie trimisa spre studiu consilierilor locali  cu doua saptamani 

inainte de a fi dezbatuta. Totodata dumnealui solicita sa stie daca este disponibila o suma de bani 

in bugetul local pentru cadourile de Craciun ce vor fi acordate copiilor din comuna . Dumnealui 

doreste ca aceste cadouri sa fie acordate din partea consiliului local Traian .  

          Sunt prezentate de catre secretarul comunei Traian cererile domnilor Tugui Stefan si 

Merosanu Ionica, utilizatori ai unor suprafete de pasune comunala , conform contractelor aflate in 

vigoare. Dumnealor solicita sprijinul consiliului local in ceea ce priveste reducerea chiriei pentru 

suprafata de pasune exploatata in anul 2022, scutire de la plata impozitului datorat aferent anului 

2022, scutire de la plata penalitatilor si amanarea termenelor  precum si deducerea din nivelul 

chiriei anuale 2022 a cheltuielilor si investitiilor ca urmare a secetei. 

    Consiliul local al comunei Traian nu este de acord cu acordarea acestui sprijin tinand cont de 

faptul ca pe respectivele suprafate s-a primit subventie. 

       Secretarul comunei Traian aduce la cunostina consiliului local faptul ca , d-na Director a Scolii 

Traian nu a putut participa la sedinta de astazi la care a fost invitatat dat fiind faptul ca este in 

concediu medical. 

      Domnul Serban Georgica solicita sa se puna banci la Parcul de la Urleasca . 

      Domnul primar afirma ca acestea sunt executate  si vor fi puse  dar se  vor planta si pomi se 

vor pune camera video . 

       Domnul Reuciu Serban sugereaza a se face un parc pentru persoanele adulte.  

       Domnul Serban Georgica intreaba daca se va face o inaugurare a parcului de la Urleasca .  



        Domnul primar afirma ca nu se va aface inaugurarea parcului . 

         Domnul Recuciu intreaba daca baietii care lucreaza pe masina scolii alimenteaza de la Lacu 

Sarat? 

       Domnul primar afirma ca de la Lacu Sarat alimenteaza cele doua masini care deservesc 

transportul copiilor din comuna Traian .  

        Domnul Tudose Aurelian solicita  mai multa atentei din partea soferilor care conduc 

microbuzele scolare. 

         In incheierea sedintei secretarul general al comunei Traian aminteste domnilor si doamnelor 

consilieri locali despre prezentarea raportului de activitate pe anul 2021.  

       Nefiind alte probleme se declara inchisa sedinta consiliului local Traian de astazi 

28.11.2022. 

          Drept pentru care am incheiat procesul verbal . 

                
 
     Presedinte de sedinta 
        Consilier local, 
Steluta CARAMAN                                                                                    Secretar general, 
       Daniela- Nicoletta GIUGIUC 
 
 


