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PROCES VERBAL 
 

Incheiat astăzi 30.09.2022 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 Abaseacă Nicusor, nr.292 /23.09.2022. 

La sedința ordinară au participat 12 consilieri locali în funcție din totalul de 13, domnul 

Creangă Neculai absentând nemotivat . 

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

ședintei de consiliu local din data de 31.08.2022. Cu unanimitate de voturi procesul verbal al 

ședintei  din data de 31.08.2022 a fost aprobat.  

Președintele de ședintă supune atenției consiliului local ordinea de zi a ședintei 

consiliului local de astazi 30.09.2022.  

 

1. Proiect de hotarare privind Retragerea dreptului de folosintă a terenului in suprafață de 

551 m.p. atribuită in baza Legii 15/2003 numitei Mihai Alina- Mădalina .  

                     Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2  

 2. Proiect de hotarare privind Atribuirea in folosintă gratuită a terenului in suprafață de 

981mp pentru construirea unei locuințe proprietate personală in condițiile Legii 15/2003 cu 

modificările și completările ulterioare. 

                     Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

3. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL Traian nr. 33/2022 privind aprobarea 

taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2023.  

                    Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

4. Proiect de hotarare privind Actualizarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 35 la Inventarul 

bunurilor care apartin domneniul public al comunei Traian, județul Brăila aprobat prin 



Hotararea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al comunei 

Traian, judetul Braila .  

                    Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

5. Prezentarea rapoartelor de activitate a unor consilieri locali din cadrul consiliului local 

Traian.  

6. Alte probleme. 

 

    Supusa la vot de către președintele de sedință ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru  

    Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi : 

 

1. Proiect de hotarare privind Retragerea dreptului de folosintă a terenului in suprafață de 

551 m.p. atribuită in baza Legii 15/2003 numitei Mihai Alina- Mădalina .  

                     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 Braila .  

         Domnul presedinte de sedinta, Tudose Aurelian, dă citire proiectului de hotarare . 

         Domnul viceprimar, Giugiuc Marcel, in calitate de președinte al comisiei pentru 

identificarea si inventarierea terenurilor in baza Legii 15/2003 prezinta detalii legate de acest 

teren. 

         Nefiind intrebari proiectul de hotarare este supus la vot. 

         Cu 12 voturi pentru se adopta HCLTraian nr. 60/2022  

2. Proiect de hotarare privind Atribuirea in folosință gratuită a terenului in suprafață de 

981mp pentru construirea unei locuințe proprietate personală in condițiile Legii 15/2003 cu 

modificările și completările ulterioare. 

             Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

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

consiliului local Traian, judetul Braila .  

          Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare privind cererea doamnei Meraru Ana-

Maria . 

         Nefiind intrebari proiectul este supus la vot . 

         Cu 12 voturi pentru se adopta HCLTraian nr. 61/2022  

3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Traian nr. 33/2022 privind aprobarea 

taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2023.  

                      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 . 

      Secretarul comunei Traian prezinta raportul de specialitate intocmit de catre inspectorul din 

cadrul compartimnetului financiar-contabil al Primariei comunei Traian  privind propunerea de  

modificare a ratei inflatiei, in parametrii fiscali actuali, cu indicele de inflatie  de la 8,2 % la 

5,1% . 

          Nefiind întrebări proiectul de hotarare este supus spre aprobare. 

         Cu 12 voturi pentru se adopta HCLTraian nr. 62/2022  

4.  Proiect de hotarare privind Actualizarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 35 la Inventarul 

bunurilor care apartin domneniul public al comunei Traian, județul Brăila aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al comunei 

Traian, judetul Braila .  

                     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 aminteste că, DC13 Urleasca este prevazut in inventarul domeniului public 

al comunei Traian si este necesar ca valoarea de inventar a acestui drum sa fie actualizata, 

finalizarea investitiei pentru acest drum facandu-se cu cativa ani in urmă .  

           Nefiind întrebări proiectul este suspus la vot. 

      Cu 12 voturi pentru se adopta HCL Traia nr. 63/2022 

5. Se trece la prezentarea rapoartelor de activitate a consilierilor locali care au prezentat la 

secretarul general al comunei rapoartele de activitate. Pâna la acest moment au prezenta rapoarte 

de activitate urmatorii consilieri locali : Jipa Tatiana, Orbulescu Daniela-Gabi, Done Jenica, 

Caraman Steluta si Leoca Radu.  

          Secretarul comunei Traian, județul Brăila amintește de obligația prezentării acestor 

rapoarte de  către toți consilierii locali.  

 6. Se trece la punctul diverse. 

         Domnul presedinte de sedinta supune atenției consiliului local o solicitare prezentată de 

către domnul Bratosin Nicușor, locuitor al comunei Traian , județul Braila pentru a fi clarificată 

situația în care se află copiii din clasa  0 din localitatea Traian , judetul Braila . Dumnealui afirmă 

că, la inceputul anului școlar Directorul Școlii Traian, a prezentat o garanție verbală, precum că,  

elevii din clasa 0 vor invața în clădirea Gradiniței din localitatea Traian,  reabilitată, în maximum 

două săptamâni de la inceperea școlii, datorită întarzierii mobilierului comandat . Domnul 

Bratosin solicită pe acesată cale sprijinul consiliului local, considerând că mediul din sala de 



clasă improvizată , plină de mobilier si calculatoare înghesuite  în care invață copilul dumnealui 

nu ajută la dezvoltarea lor normală, deranjându-i .          

         Domnul primar afirmă că, au fost deja aduse pentru clădirea Gradiniței din Traian, 

perdelele, covoarele, măsuțele și scaunelele însă mobilierul întârzie. Dumnealui informează 

consiliul local că mutarea copiilor în Gradiniță se va face când vor ajunge  și corpurile de 

mobilier pentru a nu deranja copiii din timpul orelor.  

           Domnul Grozea Viorel amintește de domnul Spătaru Radu din localitatea Urleasca, 

suferind de diabet, cu piciorul stâng tăiat, solicitând pe această cale ajutor pentru procurarea unui 

scaun ce îi va ușura deplasarea.  

            Domnul consilier local Tudose Aurelian informează asupra unor probleme cu haznaua de 

la școala Traian solicitând găsirea unei soluții urgente. 

           Tot domnul Tudose solicită a se construi un garaj in curtea școlii Traian pentru 

microbuzul ce transportă elevii.  

            Nefiind alte probleme se declara inchisa ședința consiliului local Traian de astăzi 

30.09.2022. 

            Drept pentru care am încheiat procesul verbal . 

 
 
     Presedinte de sedinta 
        Consilier local, 
     Aurelian TUDOSE                                                                                        Intocmit, 
                                                                                                                        Secretar general, 
        Daniela- Nicoletta GIUGIUC 
 
 


