
CONSIULUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA 

 
 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 27.08.2020, la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila, 
legal constituită,  cu următoarea ordine de zi: 

 
 
1. Proiect de hotărâre cu privire la prelucrarea cu titlu gratuit a unui mijloc auto aflat 

în dotarea Gărzii de Coastă. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, 

instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea componenței comisiei de analiză și 
soluționare a cererilor în vederea inițierii încheierii unor terenuri arabile libere, 
proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art. 16 din 
Legea nr 32/2019, crescătorilor de animale.  

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr 6/29.01.2020 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea evidența 
și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza 
administrativ teritorială a comunei Jijila, județul Tulcea. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 
data de 31.12.2019 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 
data de 30 iunie 2020 

6. Proiect de hotărâre cu privire la dezlipirea imobilului cu număr cadastral 33161 
situat în extravilanul comunei Jijila, satul Jijila în trei loturi. 

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr 13/26.05.2020 
privind aprobarea PUZ „Construire agropensiune, comuna Jijila, județul Tulcea”. 

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr 14/26.05.2020 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial – 
magazin mărfuri generale, satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”. 

9. Diverse. 
 
 

Fiind îndeplinite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședințelor consiliului 
local, secretarul general al comunei Jijila, solicită propuneri pentru alegerea unui alt 
președinte de ședință deoarece cel ales lipsește. 

Se fac următoarele propuneri: 
1. NEACȘU AUREL – 1 vot 
2. NICOARĂ DUMITRU – 10 voturi pentru 
Este ales președinte de ședință Nicoară Dumitru. 
Președintele de ședință ales prezintă ordinea de zi cu propunerea executivului de 

suplimentare cu proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local. 
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi pentru. 
Procesul verbal de la ședința anterioară este aprobat cu 11 voturi pentru. 
Secretarul general al comunei Jijila aduce la cunoștința consilierilor locali prevederile 

art. 228 din OUG 57/20198 în vederea consemnării în procesul verbal de ședință a situațiilor 
prevăzute de articolul mai sus prezentat. 

Nu sunt asemenea situații.  
Domnul primar arată cine participă la licitație, condiții. 
Se trece la primul punct prezentat de primar. 
Domnul primar susține că mașina ce urmează a fi preluată este necesară. 
Comisia de specialitate respinge proiectul de hotărâre. 



Discuții. 
Dl Geru susține că ar fi mai bine să se achiziționeze o mașină nouă. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Neacșu Aurel, 

Geru Vasile), 1 abținere. 
 
Se trece la punctul  2 prezentat de primar – închiriere teren arabil din islazul comunal 

în baza art. 16 din Legea zootehniei. 
Comisia avizează favorabil. 
Domnul primar explică procedura ce se va avea în vedere pentru a se închiria terenul. 
Dl secretar general arată că ținând cont de faptul că se încheie mandatul de consilieri 

locali în comisie fiind și persoane care sunt în asemenea situație, trebuie ca programul de 
desfășurare să fie stabilit de primar, precum și modificarea componenței comisiei. 

Dl Neacșu spune că nu este echitabil ca numai cei mari să participe, cu un număr mare 
de animale cei cu animale puține rămân fără pământ.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi pentru și o abținere Mihai Dumitru. 
Dl Geru Vasile atenționează consilierii că sunt și alte persoane în asemenea situații de 

conflict de interese. 
Se trece la punctul 3 prezentat de primar. 
Comisia avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 prezentat de Vasile Marioara. 
Comisia avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 prezentat de Vasile Marioara. 
Comisia avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 prezentat de primar. 
Comisia avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 prezentat de Vasile Marioara. 
Comisia avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi pentru, o abținere, Banea Aurelian. 
 
Diverse. 
Dl Mihai Dumitru întreabă dacă suntem pregătiți pentru începerea anului școlar. 
Răspunde dl primar, explică ce posibilități sunt. 
Dl Geru Vasile întreabă pe dl primar dacă doamna Manolachi mai este consilier. 
Primarul mulțumește consilierilor pentru activitatea desfășurată spunând că nu a avut 

probleme în aprobarea proiectelor.  
 

 
  
Președinte de ședință,     Secretar general al comunei Jijila, 

 


