
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA  
JUDEȚUL TULCEA  
 
 
 
 

Proces-verbal 
Încheiat astăzi 10.11.2020, la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Jijila,  

cu următoarea ordine de zi: 
1. Alegerea președintelui de ședință. 
2. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși ale căror mandate au fost validate de 

Judecătoria Măcin, care au lipsit motivat de la ședința de constituire a consiliului local din data de 
23.10.2020 

3. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți, a căror mandate au fost validate de 
Judecătoria Măcin 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Jijila 
5. Proiect e hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Jijila. 

 
Secretarul general al comunei Jijila face cunoscut faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege 
pentru desfășurarea ședinței. 
Solicită propuneri din partea consilierilor validați care au depus jurământul pentru alegerea președintelui 
de ședință pentru următoarele trei luni. 
Se fac următoarele propuneri: 
1. CHIRNOAGĂ COSTICĂ 
2.     

Este ales președinte  de ședință CHIRNOAGĂ COSTICĂ. 
Președintele de ședință ales prezintă ordinea de zi care este aprobată cu 9 voturi pentru, cu precizarea 

că potrivit OUG 190/2020, alegerea viceprimarului se poate face după ce toți consilierii locali au fost validați 
și au depus jurământul. 

Procesul verbal de la ședința anterioară este citit de secretarul general al comunei Jijila și aprobat cu 9 
voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Președintele de ședință invită consilierii validați care nu au depus jurământul la ședința de constituire a 

consiliului local, să procedeze la depunerea jurământului, în următoarea ordine: 
1. ALECU SORIN 
2. BURDUF MARIANA 
3. IAMANDI CĂLIN – ABSENT 
4. SAVA GHEORGHE 
Au depus jurământul: Alecu Sorin, Burduf Mariana, Sava Gheorghe. 

 Nu a depus jurământul Iamandi Călin - Absent 
Față de această situație, secretarul general al comunei Jijila, aduce la cunoștință consiliului local că 

domnul Iamandi Călin nu a depus jurământul la ședința de constituire a Consiliului local fiind absent motivat 
pe motive medicale, fiind și la această ședință în imposibilitatea de a depune jurământul fiind internat în spital. 

În această situație sunt aplicabile prevederile art. 116 alin (9) fiind considerat demisionat de drept. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
Președintele de ședință invită consilierii supleanți validați să depună jurământul în următoarea ordine: 
1. DOROBANȚU NICOLAE  
2. NEACȘU AUREL 
Au depus jurământul: Dorobanțu Nicolae și Neacșu Aurel. 



Secretarul general al comunei Jijila face cunoscute prevederile Legii 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri 
prevenirea și sancționarea corupției, precum și cele din OUG 57/2019 referitoare a conflictul de interese și 
regimul incompatibilităților aleșilor locali 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 
Constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Jijila. 

 Secretarul general al comunei Jijila face cunoscută prevederea legală cu privire la organizarea 
consiliilor de specialitate amintind consilierilor că în mapa cu invitația la ședință au avut un extras din lege, 
respectiv art. 124 din OUG nr 57/2019 
 Face cunoscut faptul că pot face propuneri pentru comisiile de specialitate grupurile politice cu 
respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. 

Atenționează consiliul local că în situație în care nu se vor respecta prevederile art 124 di OUG nr 
57/2019, nu va aviza pentru legalitate hotărârea cu privire la organizarea comisiilor e specialitate. 

Se fac propuneri nominale pentru Comisia 1 – buget finanțe. 
Grupul politic PNL prin reprezentantul Banea Marian face următoarele propuneri: 
Domnul Alecu Sorin intervine și solicită să se respecte proporționalitatea partidelor. 
 
Propuneri PNL: 
Geru Vasile solicită președintelui de ședință o pauză pentru consultări. 
Președintele de ședință acorda o pauză de 15 minute. 
Propuneri PNL: 

1. CHIRNOAGĂ COSTICĂ   13 voturi pentru și o abținere 
2. STEREA LĂCRĂMIOARA  12 voturi pentru și 2 abțineri 
3. BANEA MARIAN    13 voturi pentru și o abținere 
4. CIOBANU VIOREL    11 voturi pentru și 3 abțineri 

 
Propuneri PSD: 
1. Geru Vasile    5 voturi pentru și 9 abțineri 
Dl Geru Vasile nu obține majoritate de voturi. 
Grupul PSD nu propune alt consilier. 
Dl Moroianu Vasile Valentin propune pe dl Sava Gheorghe – PSD: 9 voturi pentru 
 
Comisia nr 1 – buget finanțe a fost constituită în următoarea componență 

1. CHIRNOAGĂ COSTICĂ 
2. STEREA LĂCRĂMIOARA 
3. BANEA MARIAN 
4. CIOBANU VIOREL 
5. SAVA GHEORGHE 

 
Comisia nr 2 – administrație publică 
Grupul PNL, propuneri: 

1. DOROBANȚU NICOLAE   10 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă (Sava Gheorghe) 
2. CRĂCIUN BĂLUȚĂ   9 voturi pentru și 5 abțineri 
3. BURDUF MARIANA  10 voturi pentru și 4 abținere 

Grupul PSD, propuneri: 
1. GERU VASILE   13 voturi pentru și o abținere 

A doua propunere este pentru consilierul supleant ce va fi validat. 
Comisa nr 2 – administrație publică s-a constituit din 4 membri, urmând a fi completată cu supleantul 

de la PSD ce va fi validat. 
 



Componență comisie 2 - administrație publică 
1. DOROBANȚU NICOLAE 
2. CRĂCIUN BĂLUȚĂ 
3. BURDUF MARIANA 
4. GERU VASILE  
5. Supleant PSD ce va fi validat 
Comisia nr 3 – învățământ, sănătate, cultură 
Propuneri grup PNL 
1. BANEA MARINEL     13 voturi pentru și o abținere 
2. MOROIANU VASILE-VALENTIN  13 voturi pentru și o abținere  
Propuneri grup PSD 
1. ALECU SORIN     14 voturi pentru  
2. NEACȘU AUREL     13 voturi pentru și o abținere 
3. DUDU NICU      14 voturi pentru 
 
Comisia nr 3 – învățământ, sănătate, cultură a fost constituită, în următoarea componență: 
1. BANEA MARINEL 
2. MOROIANU VASILE – VALENTIN 
3. ALECU SORIN 
4. NEACȘU AUREL 
5. DUDU NICU 

 
Secretarul general al comunei Jijila propune comisiilor să se retragă și să își aleagă președintele și 

secretarul comisiilor. 
Comisia nr 1 – buget finanțe 
Președinte: CHIRNOAGĂ COSTICĂ 
Secretar: STEREA LĂCRĂMIOARA 
Comisia nr 2 – administrație publică 
Președinte: GERU VASILE  
Secretar: BURDUF MARIANA 
Comisia nr 3 – învățământ, sănătate, cultura 
Președinte: BANEA MARINEL 
Secretar: MOROIANU VASILE-VALENTIN 
 
 

 
 

Președinte de ședință,             Secretar general comunei Jijila, 
      COSTICĂ CHIRNOAGĂ           DUMITRU ACRIȘ  

 
 

 


