
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA  
JUDEȚUL TULCEA 
 

Proces-verbal 
Încheiat astăzi 07.01.2021, la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al comunei    

Jijila, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 

deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 
Fiind îndeplinite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței consiliul local,    

președintele de ședință supune aprobării ordinea de zi, cu suplimentarea solicitării de către primarul 
comunei Jijila, cu introducerea pe ordinea de zi, a proiectului de hotărâre cu privire la majorarea 
obligațiilor financiare pentru acordul încheiat cu ACOR în legătură cu activitățile de contabilitate. 

Ordinea de zi este aprobată așa cum a fost modificată cu 11 voturi pentru. 
Procesul-verbal de la ședința anterioară este aprobat cu 11 voturi pentru. 
Secretarul general al comunei prezintă prevederile art. 228 din OUG nr 57/2019 pentru a se 

consemna în procesul verbal de ședință a situațiilor prevăzute de articolul mai sus menționate. 
Nu sunt astfel de situații. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Primarul argumentează necesitatea adoptării unei astfel de hotărâri. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Discuții. 
Nu sunt. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl primar explică care sunt motivele pentru care s-a promovat proiectul de hotărâre ce a 

suplimentat ordinea de zi. 
Arată că este necesar a face o angajare prin ACOR pe postul de la contabilitate ce este vacant 

temporar, titularul postului fiind în concediu de maternitate, pentru că organizarea concursului este mai 
ușor de făcut de către ACOR, costurile fiind însă mai mari. 

Discuții. 
Dl Neacșu Aurel întreabă care este procedura. 
Dl primar spune că procedura aleasă, de a apela la ACOR este prevăzută de lege și astfel am    

avea un om pe post mai rapid. 
Dl Neacșu Aurel spune că ar trebui organizat concurs de către Primărie, varianta cu ACOR ar fi 

mai scumpă, cheltuielile de personal fiind mai mari. 
Dl primar explică care este modalitatea de angajare a persoanelor care se înscriu la              

concurs prin ACOR. 
Se fac discuții contradictorii în legătură cu angajarea prin ACOR, intervin mai mulți consilieri 

fără a se înscrie la cuvânt, fiecare susținându-și varianta: prin ACOR sau concurs organizat de către 
primărie. 

Președintele de ședință intervine și încearcă să supună la vot proiectul de hotărâre, însă intervin 
mai mulți consilieri care solicită discutarea proiectului de hotărâre pentru a înțelege ce votează. 

Secretarul general al comunei arată temeiurile legale și într-o situație în care se organizează 
concurs de către Primărie și în situația organizării concursului de către ACOR făcând precizarea că pe 
ordinea de zi nu este aprobarea modalității de organizare a concursului, ci aprobarea majorării sumei 
pentru un Acord aprobat de către fostul consiliu local. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 10 voturi pentru și o abținere Neacșu 
Aurel. 

Nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi, drept pentru care președintele de ședință declară    
ședința închisă. 
 

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


