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 Încheiat astăzi 29.01.2020 la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 
Jijila,cu următoarea ordine de zi: 
  
 1.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L nr.48/29.10.2019 privind 
înființarea,organizarea și funcționarea Poliției locale în comuna Jijila,județul Tulcea. 
 2.Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ de pe teritoriul comunei Jijila,județul Tulcea, pentru anul școlar 2020-2021. 
 3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura 
pentru înregistrarea ,evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării ,pe raza administrativ-teritorială a comunei Jijila,județul Tulcea. 
 4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de 
interes local întocmit în baza prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat,pe anul 2020. 
 5.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr.35/30.05. 
2019  cu privire la aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2020. 
 6.Diverse. 
 Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței 
consiliului local ,președintele de ședință prezintă ordinea de zi , care este aprobată cu un 
număr de 14 voturi pentru. 
 Procesul verbal al ședinței anterioare este aprobat cu 14 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 
prezentat. 
 Nu sunt astfel de situații. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
 Comisiile de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru și 3 abțineri: Manolache 
Victoria,Neacșu Aurel și Nicoară Dumitru. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
 Comisiile de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 prezentat de primar. 
 Comisiile de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Dl.Crăciun Băluță întreabă care este procedura pentru a scoate din evidență o 
combină. 



 Răspunde dl.primar. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 4 prezentat de primar. 
 Comisiile de specialitate avizează  favorabil proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate buget finanțe respinge proiectul de hotărâre cu 
propunerea de rediscutare într-o altă ședință. 
 Comisia de specialitate administrație publică avizează proiectul de hotărâre. 
 Comisia de specialitate învățământ-sănătate avizează proiectul de hotărâri cu 
modificări.                                                                                                                                
 Se supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost propus de executiv,fiind 
votat astfel: 8 voturi pentru și 6 voturi împotrivă: Țandără Costică, Manolache Victoria, 
Nicoară Dumitru, Geru Gheorghe, Geru Vasile, Neacșu Aurel. 
 Dl.Geru Gheorghe motivează votul din plen arătând că tariful pentru gunoiul 
menajer este foarte mare și nu include și colectarea resturilor vegetale. 
 Diverse. Dl Racheleanu întreabă despre situația terenurilor de care este interesată 
firma care construiește podul. 
 Răspunde dl.primar. 
 
 Președinte de ședință                                       Secretarul general al comunei Jijila 
  
 


