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 Încheiat astăzi 26.05.2020 la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila,cu 
următoarea ordine de zi: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021; 

 2.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați a 
devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul 
local al comunei Jijila,pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri locale în 
comuna Jijila,județul Tulcea.” 

 4.Diverse. 

 Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței,respectându-
se condițiile prevăzute de lege,în situația impusă de starea de alertă,secretarul general al 
comunei Jijila,solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 

 Se fac următoarele propuneri: 

 1.Racheleanu Ionel 

 2.Bîlea Nicu 

 Este ales președinte de ședință Racheleanu Ionel.  

 Președintele de ședință ales,prezintă ordinea de zi cu solicitarea executivului de a 
suplimenta ordinea de zi  cu următoarele puncte: 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  P.U.Z ” Construire agropensiune ,comuna 
Jijila,județul Tulcea.” 

 La ședință s-a prezentat și Neacșu Aurel. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  P.U.Z ”Construire spațiu comercial-
magazine mărfuri generale,satul Jijila,comuna Jijila,județul Tulcea.” 

 Ordinea de zi,cu suplimentarea propusă 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 ,aduce la cunoștință 
consilierilor locali,prevederile art.238 din O.U.G nr.57/2019,în vederea consemnării în 
procesul verbal de ședință a situațiilor prevăzute în articolul mai sus prezentat. 

 Nu sunt astfel de situații. 

 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 

 Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 

 Discuții: Domnul Geru Vasile,informează plenul că s-a discutat în comisie taxa pentru 
vidanjă. 

 Primarul spune că problema s-a lămurit în ședința pe comisie . 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 2 prezentat de Vasile Marioara. 

 Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Informează,doamna Vasile Marioara,plenul cu folosirea banilor din fondul de rulment 
pentru investiția –Înființare gaze naturale –Garvăn. 

 Domnul primar explică,în ce constă folosirea banilor din fondul de rulment. 

 Domnul Racheleanu întreabă ca și în comisie despre taxa pe intravilan. 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 3 prezentat de primar. 

 Comisia de specialitate avizează favorabil. 

 Primarul informează consilierii cu privire la investiția ”Drumuri Jijila.” 

 La ședință se prezintă și domnul Geru Gheorghe. 

 Domnul primar prezintă străzile ce urmează a fi asfaltate. 

 La ședință se prezintă și domnul Costea Adrian. 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 4 prezentat de primar. 

 Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi pentru. 

 Se rece la punctul 5 prezentat de primar. 

 Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi pentru. 



 Diverse. 

 Domnul Geru Vasile solicită verificarea tabelului cu taxe și impozite la punctul unde 
s-a scris 0,2 lei /mp/an. 

 Solicită respectarea vitezei legale pe drumurile din cele două localități. 

Domnul Racheleanu  întreabă dacă se mai circulă pe strada Horei ,unde se construiește piața. 

 Primarul spune că nu se va mai circula cu mașina. 

 Domnul Geru solicită lămuriri cu privire la strada Horei. 

 Domnul Geru și Domnul Rcaheleanu solicită să se intervină la autoritățile competente 
,pentru a se solicita linie întreruptă pe teritoriul comunei,pe drumul european,la intersecțiile 
cu străzile celor două localități ale comunei Jijila. 

 Domnul Crăciun solicită refacerea unor drumuri de exploatare,pentru a se putea 
circula cu utilajele agricole. 

 Domnul primar spune că ar fi folosit banii de la pășunat dar nu le poate schimba 
destinația. 

 Domnul primar explică cum se vor construi drumurile proiectate pentru asfaltare. 

 Domnul Racheleanu întreabă ,dacă primarul știe ,cum se procedează cu terenurile ce 
urmează a fi decopertate, pentru a fi folosite la pod. 

 Domnul primar informează consilierii,de solicitarea crescătorilor de animale,să fie 
scutiți de plata chiriei pentru pășunat. 

 Domnul Bîlea Nicolae spune că,au obligația ,crescătorii de animale de a întreține 
pășunea închiriată. 

          Domnul Geru întreabă dacă este întocmit amenajamentul pastoral. 

 Răspunde domnul primar. 

 

 Președinte de ședință                                     Secretar general al comunei Jijila 

 

 

 

 

 

 


