
CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI JIJILA 
 
 

Proces-verbal 
  
 Încheiat astăzi 19.02.2020 la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila,cu 
următoarea ordine de zi: 
  
 1.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pe anul 
2020 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 
2020. 
 2.Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 
persoanelor cu handicap garv pe semestrul II al anului 2019. 
 3.Diverse. 
 Find îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței Consiliului 
locala al comunei Jijila,președintele de ședință dă citire ordinii de zi care este aprobată cu 12 
voturi pentru. 
 Procesul verbal al ședinței anterioare este aprobat cu 12 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 OUG 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 prezentat de primar.                                                                      
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre . 

 Discuții. 
 Dl. Geru Vasile întreabă de ce au crescut cheltuielile cu deplasările. 

Răspunde dl primar. 
La ședință se prezintă și dl Geru Gheorghe. 

 Dl. primar explică concret cum a fost construit bugetul pe anul 2020.  
 Dl. Geru Vasile cere explicații cu privire la sumele stabilite pentru camerele de luat 
vederi.  
 Dl. Geru Vasile solicită explicații cu privire la cheltuielile cu carburanții. 
 Răspunde dl primar.  
 Dl. Geru arată că la salubrizare s-au stabilit sume mai mari decât cele calculate la 
ultima ședință. 

La ședință se prezintă și dl Neacșu Aurel.  
 Dl. Costea Adrian cere explicații cu privire la realizarea investiției „Distribuție gaze 
Garvăn”. 
 Răspunde dl primar.  
 Dl. Racheleanu solicit să se selecteze mai bine gunoiul pentru a se reduce costurile. 
Răspunde dl primar – suma înscrisă în contract este fixă raportată la numărul locuitorilor. 
 Dl. Nicoară Dumitru arată că se știe cum se construiește bugetul local, dar recomandă 
să nu se pună sume pentru investiții care nu se realizează. 
 Dl. Geru Vasile întreabă care sunt sumele stabilite la capitolul “alte cheltuieli”. 



 Răspunde doamna Vasile Marioara. 
 Dl. Geru Vasile întreabă pentru ce se fac lucrările cadastrale. 

Răspunde dl. primar. 
Dl Geru Gheorghe întreabă cum sunt împărțiți banii pentru “culte”. 
Dl. primar spune că sunt bani prevăzuți dar nu vor fi cheltuiți. 

 Dl. primar spune că nu se vor aloca bani pentru culte până la alegeri.  

 Dl. Geru Vasile spune că dorește ca la ședințele de comisii de specialitate să participle 
și ordonatorul principal de credite. 

 Proiectul de hotărîre este aprobat cu 14 voturi pentru.  

 Se trece la punctual 2 prezentat de primar. 

 Diverse.  

Crăciun Băluță informează că s-a dat drumul la “Derea” care inundă culturile cetățenilor din 
satul Jijila.  

 Dl. primar roagă pe dl Țandără Costică să informeze SGA Tulcea cu privire la aceasta. 

 Dl. Nicoară Dumitru arată că terenurile sunt situate pe teritoriul comunei Smîrdan. 

 Dl. Geru Vasile – întreabă primarul de proiectele ce urmează a se realize în perioada 
următoare. 

 Dl. primar spune că a semnat contractual cu proiectul “Piața Jijila”.  

 Dl. primar explică procedura de derulare a proiectelor arătând că instituțiile care au 
obligația avizării o fac cu întărziere. 

 Dl. primar arată că în mandatul lui s-au semnat proiecte în valoare de 9 milioane de 
euro. 

 Dl. primar face cunoscut faptul că firma care exploatează cariera are dificultăți 
financiare, având datorii la Primăria comunei Jijila. 

 Doamna Dănilă întreabă dacă se realizează central cu biomasă. 

 Răspunde dl. primar – presupune această investiție întocmirea de PUZ ceea ce 
presupuse finanțarea acestuia și apoi se depune dosarul la finanțare pentru fonduri europene. 

 Dl. Nicoară arată că trebuie găsită o soluție pentru gestionarea resturilor vegetale. 

 

  Președinte de ședință,    Secretar general al comunei Jijila, 

 


