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 Încheiat astăzi 21.04.2021 la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila,cu următoarea ordine de zi: 
 1.Depunerea jurământului de către domnul Costea Adrian,consilier local ales la alegerile locale din data de 
27.09.2020,validat prin Incheierea instanței din data de 29.03.2021-Judecătoria Măcin. 
 2.Proiect de hotărâre nr.13.13.04.2021 cu privire la modificarea Anexei nr.1 la H.C.L nr.12 din 25.02.2021,privind 
exprimarea acordului Consiliului local al comunei Jijila,cu privire la utlizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei 
Jijila,afectatea temporar de lucrările de deviere/protejare rețele de gaze natural,pentru obiectivul-Pod suspendat peste Dunăre în 
zona Brăila”. 
 3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pe anul 2021 și a bugetului activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021. 
 4.Diverse. 
 Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședințelor Consiliului local,ședința este deschisî de 
președintele de ședință care prezintă ordinea de zi. 
 Ordinea de zi este aprobată cu 14 voturi pentru. 
 Procesele verbale de la ședințele anterioare,din.25.02.2021 și 13.04.2021,sunt aprobate cu 12 voturi pentru și două 
abțineri. 
 Înainte de a se trece la ordinea de zi,secretarul general al comuneu Jijila,reamintește consilierilor locali prevederile 
art.228 din O.U.G nr.57/2019-Codul administrative,în vederea înscrierii în procesul verbal situațiile prevăzute de articolul în 
cauză. 
 Nu sunt asemenea situații. 
Se trece la primul punct de pe ordunea de zi,secretarul general al comunei Jijila,aducând la cunoștință consilierilor locali faptul 
că domnul Costea Adrian,nu poate participa la ședință deoarece se află la tratament într-o altă localitate. 
 Luând în considerare prevederile art.122 alin.2 din O.U.G nr.57/2019,Costea Adrian este încă în termenul de 15 zile 
pentru depunerea jurământului,urmând ca în acest termen Consiliul local să fie convocat pentru depunerea jurământului. 
 Se trece la primul punct ,proiect de hotărâre de pe ordinea de zi,prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează favorabil. 
 Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctual 3 de pe ordinea de zi,prezentat de Vasile Marioara. 
 Domnul Geru Vasile solicit să le fie puse la dispoziție materialele complete la aprobarea bugetului. 
 Domnul Geru Vasile spune că suma este prea mare la mentenanță camera de luat vederi. 
 Primarul arată care sunt costurile și justifică suma în cauză. 
 La capitolul investiții primarul explică cum sunt cheltuiți banii pe fiecare investiție. 
Arată ca piațaeste aproape gata și urmează să fie dată în funcțiune.La investiția rețea de gaze naturale ,înființare gaze natural în 
satul Garvă se lucrează. 
Primarul informează consilierii lcali că dorește să construiască un gard împrejmuitor la Primărie. 
 Domnul Geru Vasile întreabă ce s-a făcut cu sumele încasate de la contribuabili. Primăria Jijila a alocat 900 mii lei 
pentru piață,solicit să se calculeze în cât timp se recuperează suma. 
 Domnul Dudu Nicu solicit ca pe străzi să se facă constatări la fața locului,pentru că unele străzi sunt înguste și nu se 
poate circula în ambele sensuri. 
 Domnul Geru Vasile propune  să se repare străzile,să se aloce sume în buget. 
Comisia de specilaitate avizează favorabil proiectul de hotărâre,cu modificările și completările propuse. 
 Domnul Alecu Sorin întreabă de proiectul construcție școală,dacă au fost penalități. 
Răspunde primarul: au fost penalități,se va primi o sumă mai mică.Penalitățile s-au datoratfaptului că la verificare documentelor 
s-au constatat erori,aplicându-se corecția prevăzută de lege. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru și o abținere Alecu Sorin. 
 Diverse. 
Domnul Moroianu propune ca trotuarul să fie amaenajat . Arată că la  terenul  de sport covorul este distrus și trebuie 
înlocuit.Întreabă care este stadiul proiectului cu central de biomasă.Răspunde primarul arătând că trebuie făcut un P.U.Z. 
De la ședință a plecat pentru problem ce nu suferă amânare doamna Burduf Mariana. 
Face cunoscut că o anumită doamnă profesoară influențează plecarea copiilor la Măcin. Domnul primar răspunde spunând că 
aceasta este problema consiliului de administrație. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt,ședința este declarată închisă. 
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