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               Incheiat astazi 31.10.2022 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. 311 /25.10.2022. 

   La sedinta ordinara au participat 13 consilieri locali in functie din totalul de 13.    

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

sedintei de consiliu local din data de 30.09.2022.  

Cu unanimitate de voturi, procesul verbal al sedintei  din data de 30.09.2022 a fost aprobat.  

Presedintele de sedinta , d-nul Aurelian TUDOSE supune atentiei consiliului local ordinea 

de zi a sedintei consiliului local de astazi 31.10.2022.  

 

1. Proiect de hotarare privind Stabilirea numarului si cuantumului burselor scolare pentru 

elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat aferente anului scolar 2022-2023  

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

 

 2. Proiect de hotarare privind Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren extravilan 

aflat in domeniul privat al comunei Traian, judetul Braila . 

                          Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a sumei de 373.742 din 

excedentul anual al bugetului local al comunei Traian rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar la 31.12.2021, pemtru sectiunea dezvoltare.  

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

 



4. Proiect de hotarare privind Retragerea dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata 

de 981 m.p. atribuita in baza Legii 15/2003 numitei ACATRINEI CORNELIA-PETRONELA.  

                     Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

5. Proiect de hotarare privind Atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 551 

m.p. atribuita in baza Legii 15/2003 numitului POPA ALIN- GABRIEL. 

                                             Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

6.  Alte probleme. 

 

    Supusa la vot de catre presedintele de sedinta ordinea de zi a fost aprobata cu 13 voturi pentru .  

    Cu acordul consilierilor locale se trece la suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct si anume:  

 

       Proiect de hotarare privind Aprobarea actului aditional nr. 1/2022 la Contractul de delegare 

a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si 

activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila numarul 

360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Unitatii 

Administrativ Teritoriale Traian sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I “ Eco 

Dunarea : Braila – aprobarea Actului Aditional 1/2022.  

       Cu 13 voturi pentru proiectul ordinii de zi a fost suplimentat .  

        Inainte de a se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi se propune a fi ales un 

consilier local , presedinte de sedinta, care va conduce sedintele consiliului local incepand cu luna 

noiembrie pentru o perioada de trei luni.  Este aleasa cu 12 voturi pentru si o abtinere d-na 

Caraman Steluta .  

         Se adopta HCL Traian nr. 64/ 31.10.2022  

         Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi :  

 

1. Proiect de hotarare privind Stabilirea numarului si cuantumului burselor scolare pentru  

elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat aferente anului scolar 2022-2023  

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

 

         Domnul consilier local Serban Georgica intreaba daca d-na Director a Scolii Gimnaziale 

Traian este numita definitiv pe postul de Director. Dumnealui aminteste de invitatia adresata in 



urma cu cateva sedinte de consiliu local pentru a prezenta toate problemele cu care se confrunta 

scoala Traian .  Totodata domnul consilier doreste sa fie prezentata situatia contractelor de arenda 

pe care scoala Traian, prin reprezentantul sau, le-a incheiat cu anumite persoane, suma obtinuta 

din arenda, perioada pentru care au fost incheiate  si modul cum acesti bani au fost folositi.  

        Doamna consilier Jipa Tatiana, reprezentant in consiliul de administratie al Scolii Traian, este 

de parere ca trebuie adresata o invitatie doamnei Director pentru urmatoarea sedinta deoarece nu 

a putut ajunge la sedinta  la care a mai fost invitata, dumneaei fiind si invatatoare la Scoala 

Urleasca. Totodata doamna consilier Jipa, informeaza consiliu local ca a fost invitata la o singura  

sedinta a consiliului de administratie al Scolii Traian de la inceputul anului scolar.  

       Este prezentat proiectul de hotarare privind bursele scolare, numarul acestor burse si 

cunatumul acestora .  

      Este  prezentat avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Traian 

, judetul Braila .  

        Domnul consilier Creanga Neculai aduce in discutie cu aceasta ocazie faptul ca unii copii de 

la scoala Traian fumeaza si chiar nu mai frecventeaza scoala , fiind de parere ca o data pe luna ar 

trebui tinuta o sedinta de consiliu de administratie si o informare a parintilor despre acesti copii.  

       Doamna consilier Jipa este de parere ca aceste situatii trebuie aduse la cunostinta 

compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei pentru a lua masurile corespunzatoare.  

       Domnul consilier Recuciu afirma ca d-na Director a scolii Traian a fost invitata in luna august 

a acestui an sa participe la sedinta de consiliu local insa nu s-a prezentat . Dumnealui este de parere 

ca ar trebui sa se retraga de la conducerea Scolii daca nu poate face fata acestei functii.  

         Domnul Recuciu adreseaza rugamintea ca cei 15 copii care vor beneficia de burse de merit 

sa nu lipseasca din autocarul care transporta vara copiii la mare.  

         Domnul primar afirma ca nu s-a tinut cont de nici un criteriu , toti copiii care au dorit si au 

fost lasati de parinti, au mers la mare.  

       Nefiind alte intrebari la acest punct proiectul este supus la vot :  

        Cu 12 voturi pentru si un vot impotriva ( d-nul Recuciu ) se adopta HCL Traian nr. 

65/31.10.2022 . 

           

 2. Proiect de hotarare privind Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren 

extravilan aflat in domeniul privat al comunei Traian, judetul Braila . 



                    Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

 

        Domnul Serban Georgica intreaba daca terenul a fost lucrat pana acum si ce bani a adus la 

primarie. 

       Domnul primar afirma ca acest teren nu a fost lucrat pana acum nefiind tocmai bun pentru ca 

acesta sa fie cultivat.  

       Se propune de catre d-nul viceprimar Giugiuc Marcel majorarea redeventei stabilite prin 

raportul de evaluare de la 3644 lei/an pentru intreaga suprafata de 40.250 mp la 5000 lei/an. 

     Se supune la vot propunerea domnului primar de 3644 lei . Cu acest pret sunt de acord urmatorii 

consilieri locali : Creanga Neculai, Orbulescu Daniela-Gabi si Leoca Radu .   

    Se supune la vot propunerea adresata de catre  domnul Giugiuc Marcel de 5000 lei/an precum 

si : pretul de pornire al licitatie de 5000 lei/an pentru intreaga suprafata, durata de inchiriere a 

terenului de 5 ani de la semnarea contractului, garantia de participare de 10 % din pretul de pornire 

al licitatiei, regulamentul de desfasurare al licitatiei, raportul de evaluare si caietul de sarcini , 

instructiunile privind ofertantii , pretul caietului de sarcini in suma de 15 lei si taxa de participare 

la licitatie 50 lei . 

       Cu acesta propunere sunt de acord urmatorii consilieri locali : Tudose Aurelian, Giugiuc 

Marcel , Caraman Steluta, Jipa Tatiana , Cretu Elena , Grozea Viorel, Tanase Sorinel, Recuciu 

Serban , Serban Georgica, si Done Jenica . 

         Se vor supune spre aprobare :  

   Pretul de pornire al licitatie de 5000 lei/an pentru intreaga suprafata . Durata de inchiriere a 

terenului de 5 ani de la semnarea contractului, garantia de participare de 10 % din pretul de pornire 

al licitatiei, regulamentul de desfasurare al licitatiei, raportul de evaluare si caietul de sarcini , 

instructiunile privind ofertantii , pretul caietului de sarcini 15 lei, taxa de participare la licitatie 50 

lei . 

         Cu 10 voturi pentru si 3 voturi impotriva se adopta HCL Traian nr. 66/31.10.2022  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a sumei de 373.742 din 

excedentul anual al bugetului local al comunei Traian rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar la 31.12.2021, pentru sectiunea dezvoltare.  

                 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 . 

        D-na consilier Jipa Tatiana in calitate de presedinte al comisiei buget-finante prezinta raportul 

comisiei .  

        Nefiind intrebari se supune la vot :  

       Cu 13 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 67/31.10.2022. 

4. Proiect de hotarare privind Retragerea dreptului de folosinta asupra terenului in 

suprafata de 981 m.p. atribuita in baza Legii 15/2003 numitei ACATRINEI CORNELIA-

PETRONELA.  

                     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 precum si pe cel al Comisiei pentru identificarea si 

atribuirea terenurilor in conditiile Legii 15/2003 .  

       Cu aceasta ocazie, domnul consilier local Serban Georgica aminteste de terenul atribuit 

domnului Furfurica Bogdan din localitatea Silistraru  in vederea construirii unei baze sportive, la 

iesirea din localitatea Silistraru , teren ramas in acelasi stadiu de la atrbuire si pana in prezent. 

       Domnul primar afirma ca acest teren are taxele platite la zi de catre domnul Furfurica, la acest 

moment dumnealui avand depus un proiect pentru obtinerea de fonduri necesare derularii acestui 

mare proiect.  

           Proiectul este supus la vot : 

Cu 13 voturi pentrui se adopta HCL Traian nr. 68/31.10.2022.  

 

5.    Proiect de hotarare privind Atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 

551 m.p. atribuita in baza Legii 15/2003 numitului POPA ALIN- GABRIEL. 

                        Initiator proiect: primar – Raport comisiile 1 si 2 

        Proiectul de hotarare a primit avizul favorabil al comisiei de specialiate din cadrul consiliului 

local Traian, judetul Braila precum si cel al comisiei pentru identificarea si atribuirea terenurilor 

in conditiile Legii 15/2003.  

            Proiectul este supus la vot : 

            Cu 13 voturi pentru se adopta HCL Traian nr. 69/31.10.2022.  

        Se trece la suplimentarea punctului aflat pe ordinea de zi :  



       Proiect de hotarare privind Aprobarea actului aditional nr. 1/2022 la Contractul de delegare 

a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si 

activitatii de maturat, spalat, stropit s intretinere cai publice in Municipiul Braila numarul 

360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Unitatii 

Administrativ Teritoriale Traian sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I “ Eco 

Dunarea : Braila – aprobarea Actului Aditional 1/2022.  

 

         Se da citire proiectului de hotarare de catre domnul presedinte de sedinta.  

         D-nul Giugiuc Marcel prezinta o informare cu privire la acest proiect de hotarare.  

         Proiectul este supus la vot .  

   Cu 11 voturi pentru si 2 voturi impotriva,  d-nul Recuciu Serban si d-nul Serban Georgica se 

adopta HCL Traian nr. 70/31.10.2022.  

        Se trece la punctul diverse .  

Domnul consilier local Tudose Aurelian reaminteste de „bomba ecologica” de la Scoala Traian   

( haznaua Scolii ) si prezinta importanta acestei probleme ce trebuie rezolvata cat mai urgent.  

D-nul consilier local Serban Georgica aminteste de situatia d-nului Spataru de la Urleasca cu 

ambele picioare amputate. Dumnealui este de parere ca trebuie ajutat de catre consiliul local cat 

mai urgent. 

Domnul primar afirma ca a fost ajutat si este in continuare ajutat.  

Domnul consilier local Grozea Viorel pune in discutie schimbarea tablei de pe acoperisul Bisericii 

Urleasca .  

Nefiind alte probleme se declara inchisa sedinta consiliului local Traian de astazi 31.10.2022. 

          Drept pentru care am incheiat procesul verbal . 

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


