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 Încheiat astăzi,26.01.2021la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila,cu următoarea 
ordine de zi: 
  
 1.Proiect de hotărâre nr.30/10.12.2020 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ de pe teritoriul comunei Jijila,județul Tulcea,pentru anul școlar 2021-2022. 
 2.Proiect de hotărâre nr.34/15.12.2020 cu privire la modificarea Anexei nr.1-”Taxa specială de 
salubrizare” a H.C.L nr.10/26.05.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021. 
 3.Proiect de hotărâre nr.4/19.01.2021 cu privire la aprobarea modului de întocmire a registrului 
agricol în perioada 2020-2024. 
 4.Proiect de hotărâre nr.5/19.01.2021 cu privire la modificarea și completarea H.C.L 
nr.19/27.08.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate,caietului de sarcini,instrucțiuni pentru solicitanți 
și stabilirea comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile 
libere,proprietatea privată a comunei Jijila,în vederea atribuirii în condițiile art.16 din legea nr.32/2019 
crescătorilor de animale. 
 5.Proiect de hotărâre nr.6/19.01.2021cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes 
local pe anul 2021,întocmit în baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 
 6.Diverse. 
 Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței Consiliului 
local,președintele de ședință prezintă ordinea de zi,care este aprobată cu 14 voturi pentru. 
 Procesul verbal al ședinței anterioare este aprobat cu 14 voturi pentru. 
 Înainte de a se trece la discutarea ordinii de zi,secretarul general al comunei Jijila,prezintă prevederile 
art.228 din O.U.G nr.57/2019,pentru a fi consemnate în procesul verbal acele situații prevăzute de articolul 
mai sus menționat. 
 Nu sunt astfel de situații. 
 Se trece la primul punct prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează favorabil. 
 Discuții. 
 Nu sunt. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 2 prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează favorabil. 
 Discuții. 
 Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează favorabil. 
 Discuții. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru. La ședință s-a prezentat și domnul Alecu Sorin. 
 Se trece la punctul 4 prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează favorabil. 
 Discuții. 
Domnul Geru Vasile întreabă care este procedura. Întreabă dacă o singură persoană poate câștiga tot terenul. 
 Domnul primar explică procedura de atribuire directă și procedura concurențială. 
Domnul Dudu Nicu întreabă dacă este un contract model,pentru că există posibilitatea ca cel care 
contractează să nu plătească. 



 Domnul Alecu Sorin întreabă dacă H.C.L a fost dată înainte de modificarea legii. 
 Domnul primar spune  că da. 
 Domnul Alecu Sorin solicită să se scrie în caietul de sarcini,diminuarea U.V.M-urilor. 
 Domnul Neacșu Aurel solicită un punct de vedere a unui jurist. 
Domnul secretar îi spune că secretarul general este juristul comunei. 
Domnul Banea Marinel întreabă dacă ofertantul care are datorii poate participa la procedură. 
 Răspunde primarul.Nu. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi pentru și 6 abțineri(Alecu Sorin,Dudu Nicu,Geru 
Vasile,Neacșu Aurel,Sava Dumitru,Sava Gheorghe). 
 Se trece la punctul 5 prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează favorabil. 
 Domnul Banea Marinel întreabă cum se stabilește numărul de ore pe care le are de prestat o persoană. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi pentru. 
Diverse. 
 La ședință s-a prezentat starețul Mănăstirii Dinogeția,care solicită trecerea în proprietate a suprafeței 
care a fost dată în folosință pentru mănăstire. 
 Domnul primar spune că o să țină cont de solicitarea Mănăstirii Dinogeția. 
Domnul primar explică procedura de schimbare a pășunii din acea zonă și compensarea cu altă suprafață 
disponibilă. 
 Domnul Geru Vasile întreabă dacă proiectul de hotărâre de la punctul 4 are nevoie de majoritate sau 
de două treimi. 
Răspunde secretarul general: pentru proiectul de hotărâre de la punctul 4,cvorumul  este de jumătate plus unu 
adică majoritate absolută de voturi. 
 Domnul Moroianu solicită un proiect de hotărâre pentru parcul de la Garvăn. 
 Răspunde primarul care spune că are nevoie de finanțare. 
 Domnul primar vorbește consilierilor despre proiectele noi ce sunt necesare pentru dezvoltarea 
comunei. 
 Domnul Alecu Sorin întreabă de bugetul pe anul 2021. 
 Domnul primar spune că se lucrează la bugetul pe anul 2021. 
Domnul Dudu Nicu solicită ca în partea dinspre baltă la Garvăn,să se inițieze un proiect de hotărâre cu 
privire la înființarea unei perdele forestiere. 
Domnul primar speră să se termine cu cadastrul general pentru a ști cu exactitate a cui sunt proprietățile 
pentru a reuși să facă ordine în acea zonă. 
 Domnul primar spune că are nevoie de ajutorul consilierilor locali pentru a-și duce la îndeplinire 
obiectivele pe care le are în vedere. 
 Domnul primar spune că pe viitor va proceda legal și răspunde scris. 
 Domnul Moroianu Valentin întreabă de spațiul de depozitare dintre Garvăn și Jijila. 
 Domnul secretar spune că spațiul de depozitare este ilegal și trebuie desființat,în zona respectivă sunt 
proprietăți private și nu este legal să se depoziteze deșeuri de orice fel. 
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