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 Încheiat astăzi 15 ianuarie 2020,la ședința extraordinară de îndată, a Consiliului local 
al comunei Jijila,cu următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L nr.8/18.01.2019 privind aprobarea 
S.F. și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției ”Înființare sistem de distribuție 
gaze naturale în sat Garvăn,comuna Jijila,județul Tulcea.” 
 2.Proiect de hotărâre cu privire la cofinanțarea din bugetul local al comunei Jijila,a 
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiție ”Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale în sat Garvăn,comuna Jijila,județul Tulcea.” 
 3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii finale a investiției ”Înlocuire și 
extindere rețea de distribuție apă potabilă în sat Garvăn,comuna Jijila,județul Tulcea.” 
 Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței Consiliului 
local,președinte le de ședință prezintă ordinea de zi,care este aprobată cu 13 voturi pentru. 
 Procesul verbala al ședinței anterioare este aprobat cu 13 voturi pentru. 
 Înainte de a se trece la ordinea de zi,secretarul general al comunei Jijila,aduce la 
cunoștință consilierilor locali prevederile art.228 din O.U.G nr.57/2019,în vederea consemnării 
în procesul verbal de ședință, a situațiilor prevăzute de articolul mai sus menționat. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de primarul comunei Jijila. 
 Comisia de specialitate a Consiliului local,avizează proiectul de hotărâre. 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
 Proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
 Domnul Geru Vasile spune că trotuarul nu a fost bine făcut. 

Domnul primar dă explicații cu privire la soluția constructivă. 
 
 
 Președinte de ședință,                                            Secretar general al comunei Jijila, 
                 Dumitru Mihai                                                               Dumitru Acriș                                                         


