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Proces-verbal 

Încheiat astăzi 31.05.2021, la ședința ordinară de îndată a Consiliului Local al comunei Jijila, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe 
anul 2021. 

2. Diverse 
Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței consiliului local, 

președintele de ședință, dl Crăciun Băluță, deschide ședința prezentând ordinea de zi. 
Executivul prin primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției „Pod suspendat peste 
Dunăre în zona Brăila, aflate în proprietatea publică a comunei Jijila, precum și aprobarea utilizării 
acestor  terenuri administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila de către beneficiarul investiției 
pe toată perioada derulării proiectului.” 

Ordinea de zi, cu suplimentarea propusă este aprobată cu un număr de 11 voturi pentru. 
Procesul-verbal al ședinței anterioare este aprobat cu 11 voturi pentru. 
Înainte de a se trece la discutarea ordinii de zi, secretarul general al comunei Jijila, face 

cunoscute prevederile art. 228 din OUG 57/2019, pentru a fi consemnate în procesul-verbal de ședință 
situațiile prevăzute de articolul în cauză. 

Nu este asemenea situații. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
La ședință se prezintă și dl Moroianu Vasile Valentin. 
Comisia de specialitate avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi pentru și 2 abțineri: Geru Vasile și Sava Gheorghe. 
Se trece la punctul 2 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează favorabil. 
Secretarul comisiei prezintă situația din punct de vedere juridic. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru. 
Diverse 
Dl Geru Vasile întreabă ce trebuie făcut ca toți consilierii să participe la ședințe și să ia aceeași 

indemnizație. 
Primarul spune că indemnizația se acordă conform legii, indemnizația este în funcție de ședințe 

în plen și pe comisii. 
Secretarul comunei explică care este procedura legală d acordare a indemnizației consilierilor. 
Dl secretar îi spune dlui Geru Vasile că îi sprijină, pentru a cere un punct de vedere Instituției 

Prefectului cu privire la acordarea indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințele 
consiliului local. 

Dl Moroianu Vasile solicită să se facă parcul la Garvăn. 
Precizează că a mai făcut această propunere. 
Domnișoara Sterea Lăcrămioara completează la solicitarea de mai sus că tinerii nu au unde să se 

ducă și produc pagube la școală și alte obiective din Garvăn. 
Se solicită închiderea porților de la cimitirul din Garvăn. 
Dl Costea Adrian arată că la fostele rampe de gunoi se depozitează sticle de plastic și alte 

deșeuri. 
Dl Banea Marinel întreabă dacă piața de la Garvăn se desființează la solicitarea celui care are 

terenul în spate. 
Primarul spune că nu este posibil, terenul și piața sunt publice. 
Dl Banea Marian întreabă dacă șoferul de pe microbuz este bolnav, ar trebui să fie un alt șofer 

cu atestat. 



Dl Crăciun Băluță arată că multe construcții ale crescătorilor de animale vor fi afectate de 
șoseaua ce face legătura cu podul peste Dunăre, întreabă dacă sunt posibilități să primească terenuri în 
altă parte.  

Dl primar spune că aceștia trebuie să-și cumpere terenuri pentru a construi adăposturi pentru 
animale în condițiile legii cu autorizație de construire. 

Dl Geru Vasile propune ca aceștia să primească teren, dar nu aproape de sat. 
Dl Geru Vasile solicită primarului să respecte legea. 
Dl secretar general aduce la cunoștință consilierilor că avem mai multe procese care au ca obiect 

terenuri ce aparțin domeniului public și delimitare administrativ-teritorială cu Smârdan, I. C. Brătianu 
și solicită primarului angajarea unui expert judiciar parte în condițiile legii pentru a întocmi 
documentația de specialitate pentru instanță. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Ședința este declarată închisă. 

 
 
 

Președinte de ședință,    Secretar general al comunei Jijila, 
 

 

 


