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JUDEȚUL TULCEA  
 
 
 
 

Proces-verbal 
Încheiat astăzi 15.12.2020, 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 privind aprobarea investiției „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în 

satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea.” 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului 

școlar 2020-2021, la nivelul UAT comunei jijila. 
 
Fiind îndeplinite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței, președintele de ședință 

prezintă ordinea de zi care este aprobată cu 9 voturi pentru. 
Procesul-verbal de la ședința anterioară este aprobat cu 9 voturi pentru. 
Înainte de a se trece la ordinea de zi secretarul general prezintă prevederile art. 228 din OUG nr 

57/2019, pentru a se consemna în procesul-verbal al ședinței situațiile de conflict de interese sau 
incompatibilități. 

Nu sunt astfel de situații. 
Se trece la primul punct prezentat de primar – Deacu Costică. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
La ședință se prezintă dl Alecu Sorin și dl Geru Vasile. 
La ședință se prezintă și dl Neacșu Aurel. 
Discuții. 
Dl primar explică și celor care au venit mai târziu la ședință în ce constă rectificarea. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 prezentat de primar. 
Dl primar explică de ce este necesar să se aprobe proiectul de hotărâre cu privire la investiția „Sistem 

de distribuție gaze naturale în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl Moroianu propune suplimentarea sumelor sociale. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru. 
Dl primar solicită să aducă la cunoștință consiliului local o solicitare a SC Coradi SRL cu privire la 

contractul de închiriere încheiat cu Primăria comunei Jijila, solicitând exonerarea de la plată a redevenței. 
Dl primar face cunoscut faptul că pe toată comuna dacă se face o asemenea scutire se reduce bugetul 

local cu aproximativ suma de 70000 lei. 
Dl primar face cunoscut faptul că o asemenea cerere a mai făcut și Hogea Ionica – administrator la 

SC Lider SRL. 
Primarul citește răspunsul dat de către Primărie acestora. 
Mai face cunoscut faptul că SC Coradi SRL îl întreabă în  ce calitate  a dat răspuns. 
Dl Geru Vasile întreabă primarul ce face cu noroiul de pe străzi. 
 

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

 

 

 


