
CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI JIJILA 
JUDEȚUL TULCEA 
 
 

Proces-verbal 
 
 Încheiat astăzi 10.08.2020,la ședința extraordinară de îndată,a Consiliului local al comunei 

Jijila,cu următoarea ordine de zi: 
 
 1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020; 
 2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii finale de investiție a proiectului 

”Reabilitare infrastructură în comuna Jijila,județul Tulcea.” 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidării SC ECOSALTECH SA 

Măcin. 
Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședințelor consiliului 

local,ședința este deschisă de președintele de ședință, Racheleanu Ionel,care prezintă ordinea de zi. 
Ordinea de zi este aprobată cu 11 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. 
Procesul verbal de la ședința anterioară este aprobat cu 11 voturi pentru. 
Se trece la primul punct prezentat de Vasile Marioara. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Discuții: 
Geru Vasile arată că în comisie au fost niște discuții contradictorii cu privire la suma alocată 

pentru reparații drumuri. 
Domnul Vasile Geru întreabă: De ce nu s-au alocat și alte sume în cei patru ani de mandat? 
Primarul explică cum s-au alocat sumele în cauză. 
Domnul Geru Vasile întreabă dacă până acum s-au făcut adrese scrise cu privire la calamitățile 

din comuna Jijila,provocate de ploaie,solicită răspuns scris. 
Neacșu Aurel întreabă dacă s-au alocat bani pentru repararea străzilor din satul Garvăn. 
Primarul răspunde,spunând că pentru satul Garvăn,nu s-au alocat sume deoarece străzile nu au 

fost afectate. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi pentru și o abținere:Neacșu Aurel. 
Se trece la punctul 2 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Discuții: 
Geru Vasile întreabă dacă s-au făcut lotizările propuse în cimitir. 
Răspunde primarul. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Domnul Neacșu Aurel întreabă dacă este o sesizare la  D.N.A în legătură cu iluminatul 

public,realizat de SC HERCINIC SRL. 
Răspunde primarul,arătând că la D.N.A s-au predat toate documentele care au legătură cu SC 

HERCINIC SRL. 
Domnul Neacșu spune că a întrebat pentru a ști dacă de acest lucru nu este afectat și consiliul 

local. 
Domnul primar îl asigură că nu sunt afectați în nici un fel consilierii locali,precizând că în satul 

Garvăn,lucrarea a fost mai mare,pentru că instalația existentă a fost făcută praf. 



Domnul Geru Vasile întreabă unde sunt lămpile vechi,care au fost înlocuite. 
Răspunde domnul primar: o parte au fost predate ca deșeuri,iar altă parte au fost reparate,fiind 

înlocuite cele defecte. 
 
Președinte de ședință                                            Secretar general al comunei Jijila 
Racheleanu Ionel                                                              Acriș Dumitru 

 


