ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAILA
COMUNA TRAIAN
CONSILIU LOCAL TRAIAN
Str. Principala nr. 13
e-mail: primăriatraianbr@yahoo.com
telefon: 0239/613239 fax: 0239.613239

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29.01.2021 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. 6/2021.
La sedinta ordinara au participat 12 consilieri locali in functie din totalul de
13, doamna Done Jenica fiind absenta .
Cu 12 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. Proiect de hotarare privind Aprobarea planului de actiune pentru incluziunea
cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome in anul 2021 in vederea
implementarii prevederilor HG nr.18/2015 .
2. Proiect de hotarare privind Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes
local care vor fi efectuate de catre persoanele apte de munca din cadrul
familiilor beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021.
3. Raport privind activitatea serviciului de asistenta sociala in anul 2020Semestrul II.
4. Alte probleme .
Supus la vot proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi 12
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 Aprobarea propunerii proiectului retelei scolare
a unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2021-2022.

•

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a
terenului in suprafata de 1818 m.p, situat in cvartal 24 parcela 413 a
localitatii Traian, judetul Braila .

•

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei de membru a Asociatiei „
BRAILA GAZ „ pentru anul 2021 .

Cu votul tuturor consilierilor locali prezenti la sedinta, ordinea de zi a sedintei
consiliului local Traian a fost suplimentata cu punctele amintite mai sus.
La sedinta de consiliu local au mai participat domnul Bratosin Nicusor, din
comuna Traian, judetul Braila precum si domnul Gingarasu Leonard – directorul Scolii
cu clasele 1-VIII Traian , judetul Braila .
Fiind indeplinite conditiile de mai sus se incepe discutarea proiectului ordinii de
zi a sedintei consiliului local.
•

Se propune a fi ales un nou presedinte de sedinta ce va conduce sedintele
consiliului local pentru o perioada de trei luni incepand cu luna februarie. Se
propune a fi ales domnul GIUGIUC MARCEL.
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL Traian 1/2021.

•

Domnul presedinte de sedinta solicita colegilor consilieri discutarea Proiectului de
hotarare privind Aprobarea propunerii proiectului retelei scolare a unitatilor
de invatamant pentru anul scolar 2021-2022.

Directorul scolii Traian a purtat discutii cu Inspectoratul Scolar Judetean Braila. Dat
fiind faptul ca sunt foarte multe clase in simultan s-a convenit sa se faca alte propuneri
de retea scolara pentru anul scolar 2021-2022.
Domnul primar a venit cu propunerea de reinfiintare a Scolii primare Urleasca
incepand cu luna septembrie 2021. Aici clasele I-IV vor ramane pe loc. Astfel, in urma
acestei situatii in scoala primara Urleasca vor invata 3 calse: 2 in regim simultan
(pregatitoare 9 elevi - clasa I 8 elevi ) si o clasa in regim normal clasa a IV – 11 elevi.
Domnul consilier Creanga Neculai aminteste de panica ce s-a creat intre cetatenii din
Urleasca . Dumnealui este de parere ca trebuie privita partea umana in sensul ca nu se
putea ca un copil de sapte ani sa fie pus pe drum sa faca naveta .
Nefiind alte probleme se supune la vot propunerea noii retele scolare in vederea
emiterii avizului conform din partea Inspectoratului Scolar Judetean Braila .
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL Traian nr 2/2021
Domnul Bratosin Nicusor, participant la sedinta consiliului local , intervine in cadrul
sedintei cu precizarea ca in microbuzul care transporta copiii la scoala ploua.
Domnul director Gingarasu nu are cunostinta despre acest lucru dar promite ca va
face verificari.
Domnul consilier Serban Georgica solicita o informare semestriala a copiilor cu
merite deosebite.
Profitand de participarea domnului director Gingarasu domnul consilier Tudose
Aurelian aduce in atentia consiliului local refuzul de efectuare a platii datorate conform
contractului de arenda de catre domnul Vizireanu Florian . Domnul Gingarasu aminteste
ca inca dinainte de alegerile locale domnul Vizireanu a promis ca va efectua plata
conform contractului, insa aceasta nu a fost efectuata. Mai mult, din discutiile purtate
intre cei doi a fost promisa plata arendei cu conditia prelungirii contractului de arenda. La
acest moment domnul Vizireanu Florian datoreaza Scolii Traian suma de 2700 lei.
Domnul Gingarasu anunta intentia dumnealui de a renunta la postul de director al
Scolii Gimnaziale Traian incepand cu anul scolar 2021-2022.
Domnul consilier local Tudose Aurelian afirma ca a fost trimisa notificare domnului
Vizireanu insa, in raspunsul la aceasta notificare domnul Vizireanu a adresat cuvinte
urate .

Domnul consilier Grozea Viorel afirma ca subventia a fost incasata de toata lumea
chiar daca a fost un an greu pentru agricultura.
Doamna Jipa Tatiana precizeaza ca persoanele ale caror culturi au fost calamitate au
beneficiat de alte facilitati de la APIA Braila.
Domnul consilier Recuciu Serban sugereaza domnului Gingaras ca in viitor
contractul de arenda sa fie incheiat pe o perioada de un an de zile .
Domnul Bratosin Nicusor considera ca in conformitate cu contractul de arenda
incheiat domnul Vizireanu este acoperit si sugereaza ca acest contract sa fie citit cu
atentie.
Domnul consilier Creanga Neculai propune ca domnul Vizireanu sa fie invitat la
urmatoarea sedinta de consiliu local.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi :
•

Proiect de hotarare privind Aprobarea planului de actiune pentru
incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome in anul 2021 in
vederea implementarii prevederilor HG nr.18/2015 .
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 informatii despre cele 100
tablete necesare desfasurarii orelor on-line .
Domnul primar afirma ca aceste tablete s-au acordat tuturor copiilor,
indiferent de etnie .
In ceea ce priveste semnalul slab la internet ceea ce duce la ingreunarea
activitatii de desfasurare a orelor on-line, domnul director afirma ca este o
problema ce nu tine de scoala.
Doamna Tatiana Jipa afirma ca aceasta conexiune la internet depinde foarte
mult de retea.

Domnul consilier Serban Georgica intreaba cum se descurca acei copii a caror
tablete nu au conexiune la internet .
Domnul Gingarasu afirma ca acesti copii intra on line uneori dupa telefonul mobil
al mamei, al tatalui etc. Dumnealui aminteste ca a discutat cu parintii si i-a incurajat sa le
cumpere calculatoare copiilor la un pret accesibil .
Domnul consilier Grozea Viorel aminteste de familiile care nu au elergie electrica.
Domnul Gingarasu este de parere ca parintii trebuie sa se implice mai mult in
educatia copiilor .
Domnul consilier Tudose Aurelian este de parere ca orice copil ce este nascut cu o
gena puternica prinde imediat .
Domnul consilier Serban Georgica intreaba daca la sfarsitul clasei a VIII-a tabletele
se vor preda.
Domnul Gingarasu este de parere ca aceste tablete se vor preda la sfarsitul clasei a
VIII- a dar durata de functionare a acestora nu este mare, peste cativa ani acestea fiind
depasite .

Revenind la proiectul de hotarare de mai sus , toate dezbaterile fiind epuizate se
supune la vot : Cu 12 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 3/2021
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi :
•

Proiect de hotarare privind Aprobarea planului de actiuni si lucrari de
interes local care vor fi efectuate de catre persoanele apte de munca din
cadrul familiilor beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001,
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021.

Acest proiect de hotarare a primit avizul favorabil al comisiilor de specialittae din
cadrul consiliului local al comunei Traian , judetul Braila si nefiind intrebari este supus la
vot .
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 4/2021
•

Este prezentat raportul privind activitatea serviciului de asistenta sociala
in anul 2020- Semestrul II.

Domnul Serban Georgica intreaba daca angajatii serviciului public de asistenta sociala
fac si muca de teren. Dumnealui trage pe aceasta cale un mare semn de exclamare (!).
Domnul consilier este surprins de ceea ce a vazut in urma cu cateva zile in satul
Silistraru , in fata unei case si anume o persoana in picioarele goale . Considera ca echipa
din cadrul serviciului public de asistenta sociala trebuie sa isi faca treaba prin anchetele
sociale efectuate la domiciliul persoanelor nevoiase pentru a identifica modul in care
acestea traiesc.
Raportul prezentat mai sus este insusit de catre consiliu local Traian .
•

Se trece la discutarea proiectului privind aprobarea documentatiei de
dezmembrare a terenului in suprafata de 1818 m.p din localitatea
Traian, judetul Braila .

Secretarul comunei Traian a prezentat consiliului local date despre acest teren .
„ Lotul de teren in suprafata totala de 1818 m.p. este necesar a fi supus dezmembrarii
motiv pentru care , ca urmare a lucrarii de dezmembrare a terenului, acesta a fost impartit
in doua loturi . Primul lot are o suprafata de 1400 m.p. si este proprietatea exclusiva a
domnului Cazacov Manole, iar al doilea lot de teren este impartit astfel : 791 m.p apartine
Primariei comunei Traian iar 609 m.p. apartine domnului Cazacov Manole . Terenul se
afla situat in localitatea Traian in cvartal 24 parcela 413 pe strada Stadionului nr. 44.
Nefiind intrebari legate de acest punct proiectul este supus la vot :
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 5/2021
•

Se trece la alt punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea cotizatiei de membru a ADI GAZ pentru anul 2021 .

Domnul consilier Recuciu Serban intreaba daca proiectul privind reteaua de gaze din
comuna Traian a fost facut de Asociatia „ Braila Gaz”.
Domnul primar afirma ca proiectul nu a fost facut cu asociatia „ Braila Gaz ”.
Domnul presedinte de sedinta prezinta cotizatia anuala ce va trebui data de catre
comuna Traian catre asociatia mai sus amintita. Aceasta este in cuantum de 11.025-lei
anual.

Proiectul de hotarare este supus la vot . Se adopta HCL Traian nr 6/2021 cu 12
voturi pentru.
Se trece la punctul DIVERSE
Domnul consilier local Creanga Neculai prezinta in fata consiliului local date despre
infiintarea unui proiect , impreuna cu domnul Bratosin Nicusor .
„ Este vorba despre doua grupe de copii intre 6- 10 ani respectiv 10-14 ani de
fotbal ( handbal, tenis de masa, volei) . La acest proiect vor fi doua puncte de lucru.
Copii de la Urleasca si Caldarusa vor folosi terenul de la Urleasca, cei de la Traian
si Silistraru folosind terenul de la Traian. Trebuie sa cream conditiile necesare
pentru copii ( mingi, profesor, teren, etc) . Este ceva unic neexistand asa ceva la
nivelul judetului Braila pana in prezent. Daca vom da viata acestui proiect ne va
lauda toata lumea „
Doamna Jipa Tatiana intreaba din ce surse va fi facuta finantarea?
Domnul Creanga doreste ca aceasta finantare sa fie facuta din bugetul local al comunei,
la acest club fiind angajati un presedinte, vicepresedinte ,cenzori .
Domnul Creanga afirma ca ideea este benefica pentru comuna cum benefic ar fi fost si
pentru dumnealui cand era copil neavand pe atunci unde sa se lanseze. „In principal, –
afirma domnul Creanga ,– o sa fie fotbal”.
Doamna Tatiana Jipa afirma ca ideea este foarte buna insa este de parere ca vor exista
discutii intre copii.
Domnul Bratosin accepta si alte propuneri in acest proiect.
Domnul primar aminteste de crearea la inceput a unor grupe de copii dupa care, urmeaza
gasirea unui antrenor .
Domnul Creanga va face o selectie a copiilor .
Domnul Bratosin cu acordul domnilor consilieri locali prezinta date despre proiectul
de mai sus, venind in completarea datelor oferite de catre domnul Creanga Neculai .
„ Am o deosebita onoare si totodata bucuria sa sustin in fata dumneavoastra
proiectul educational „SPORT, EDUCAȚIE, SĂNATATE, UN START IN VIAȚĂ”
dedicat tuturor copiilor din comuna Traian, judetul Braila .
„ Acest proiect este conceput si realizat cu multa munca, daruinta si devotament
in dorinta de a veni in sprijinul si folosul copiilor din aceasta comuna, fiind un proiect
complex bazat pe ramuri clare si bine stabilite in asa fel incat orice copil care va
beneficia de etapele si conditiile proiectului va avea un nivel si un potential mult mai
ridicat astfel incat va avea un start in viata rapid si benefic viitorului.
Acest proiect daca este sustinut si supus finantarii practic va creea noi
generatii gata sa faca faca incercarilor vietii.
De ce l-am numit proiect educational ?

1. Consider ca educatia fara sport sau viceversa nu ajung unui copil, de aceea
trebuie sa fie gandite impreuna pentru a exploata potentialul unui copil la
maxim.
2. Proiectul se bazeaza pe copiii din clasele I-VIII din comuna Traian. Copiii vor
fi selectati prin intermediul profesorilor scolii si in functie de nota la purtare,
absentele de la ore, astfel incat un copil sa fie motivat sa se prezinte la ore
pentru a face parte din proiect rata abandonului scolara va fi scazuta .
3. Cum sunt educati acesti copii in cadrul proiectului ?
Unii copii nu stiu sa socializeze, aici vor invata.
Unii nu stiu sa alerge, aici vor invata.
Unii copii acasa nu pot striga – „am castigat”- aici vor striga.
Altii nu stiu sa aleaga un joc, sa inventeze un joc . Aici vor inventa .
Unii copii nu au cu ce sa se imbrarce sau incalta , aici vor primi.
Unii nu au plecat niciodata intr-o vacanta , aici vor avea ocazia.
Unii copii nu au vazut niciodata un dus , aici vor face des si vreau sa ii ajut,
ajuta-i si tu .
Eu am fost ca ei, stiu ce inseamna sa plangi.
Astfel, unii copii din comuna pierd startul in viata si in cativa ani nivelul de
educatie va fi vizibil ridicat la nivelul comunei Traian. ”
Intrebat de catre doamna Jipa Tatiana ce functie va detine domnul Bratosin, acesta
afirma ca nu este interesat sa ocupe o functie .
Domnul Creanga este de parere ca tot ceea ce se face va fi in beneficiul copiilor
comunei.
Domnul Serban Georgica afirma ca acest proiect este foarte bun insa incomplet
referindu-se doar la anumite sporturi . Domnul Serban sugereaza ca ar trebui introduse in
acest proiect si alte sporturi. ( gimnastica, dans modern etc)
Domnul Creanga este de parere ca se poate veni in completare cu orice altceva.
Domnul Recuciu Serban este de acord ca acest proiect este foarte bun insa, atrage
atentia ca se axeaza in general pe fotbal. In proiectul prezentat se face referire doar la
bugetul echipei de fotbal pentru seniori . Acest lucru duce la ideea ca proiectul se bazeaza
pe fotbal motiv pentru care domnul Recuciu este sceptic .
Din lipsa de profesionalim, -afirma domnul Creanga-,
activitati nu a fost prezentat .

bugetul pentru celelate

Domnul Bratosin Nicusor a considerat necesar ca inainte de a demara acest proiect si
de a merge din poarta in poarta, acesta sa fie prezentat spre stiinta consiliului local. Cel
putin la sase luni se va veni in sedinta de consiliu local cu un bilant.
Membrii consiliului local prezenti la sedinta sunt de acord in principiu cu acest
proiect.
Domnul primar al comunei Traian prezinta in fata consiliului local solicitarea
adresata de catre firma Viitorul Energy SRL care doreste dezvoltarea unei investitii
reprezentand un parc eolian pe raza comunei Traian. Benefiiciile acestei investitii pentru
comunitatea locala ar fi o imbunatatire a infrastructurii, crearea de noi locuri de munca si
o crestere a veniturilor propii ale comunei.
Domnul Serban Georgica solicita a se lua legatura cu domnul primar de la Gemenele
in vederea aflarii unor detalii despre aceasta investie. Din informatiile avute primarul de
la Gemenele nu este incantat de aceasta investie. Dat fiind faptul ca sunt o serie de
intrebari legate de aceasta investitie , membrii consiliului lcal solicita ca acesta cerere sa
fie rediscutata in urmatoarea sedinta cu mai multe detalii .
Domnul Creanga Neculai ridica problema cainilor din localitatea Urleasca,
problema ce cade in sarcina autoritatii publice locale .
Domnul primar afirma ca acesti caini nu pot fi omorati .
Domnul Creanga Neculai solicita o situatie clara a cetatenilor saraci din comuna Traian.
Dumnealui considera ca acestia trebuie ajutati .
Doamna Tatiana Jipa solicita o prezentare a organigramei si a unui regulament de ordine
interioara .
Nefiind alte probleme se declara inchisa sedinta consiliului local de astazi
29.01.2021.
Drept pentru care am incheiat procesul verbal in doua exemplare.
Presedinte de sedinta
Consilier local,
Neculai CREANGA
Intocmit,
Secretar general,
Daniela- Nicoletta GIUGIUC

