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 Încheiat astăzi 27.07.2021,la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila,cu următoarea 
ordine de zi: 
  1.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Jijila,în condițiile legii,a unui 
imobil,teren,în suprafață de 242 mp,afectat de lucrările de utilitate publică,a obiectivului de investiție ”Pod 
sus pendat peste Dunăre în zona Brăila”,în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii-Compania Națională  de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.16/31.05.2021cu 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,în proprietatea publică a statului și aprobarea 
utilizării acestor terenuri ,administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila,de către beneficiarul investiției 
pe toată perioada derulării proiectului. 
            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului  bugetar la 31.12.2020 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 30 iunie 2021. 
            5.Diverse. 
 Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței consiliului local,secretarul 
general al comunei Jijila solicită propruneri pentru alegerea președintelui de ședință,pe următoarele trei luni. 
 Se fac următoarele propuneri: 
 1.Sava Dumitru 
 Este ales președinte de ședință domnul Sava Dumitru cu 11 voturi pentru. 
Prețedintele de ședință ales,prezintă ordinea de zi care este aprobată cu 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,prezintă prevederile 
art 228 din O.U.G nr.57/2019,pentru a fi consemnate în procesul verbal de ședință situațiile prevăzute de 
articolul în cauză. 
 Nu sunt asemenea situații. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
 Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi prezentat de Vasile Marioare. 
 Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
 Dl.Chirnoagă întreabă dacă sumele de salubrizare neincasate sunt completate cu sume din bugetul 
local. 
 Răspunde domnul primar,aratând că este un contract care trebuie respectat,cu privire la preț. 
 Dl.Sava Dumitru întreabă ce se poate face cu terenurile pentru care nu se platește chiria. 
Răspunde domnul primar,arătând că se trece la executare silită în instanță. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru la ședință s-a prezerenta și domnul Moroianu 
Vasile-Valentin. 
 Se trece la punctu 4 prezentat de Vasile Marioara. 
 Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
 Domnul primar explică faptul că proiectele începute merg greu,autoritățile centrale sugerănd 
autorităților locale să folosească fonduri proprii,urmând să recupereze banii. 
 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru și o abținere –Sava Gheorghe. 
 Diverse. 



 Sava Gheorghe solicită să se facă tratamentul împotriva țânțarilor cu avionul,dând exemplu mai multe 
comune care folosesc această procedură și este mai eficientă. 
 Domnul secretar general al comunei consideră că propunerea este bună deoarece substanța aplicată,va 
ajunge și în curtea cetățenilor comunei Jijila,procedura fiind mai eficientă și poate mai ieftină. 
 Domnul primar spune că este de acord,cu condiția ca să fie aprobate sume din bugetul local,suficiente 
pentru a se asigura mai multe treceri pe an. 
 Domnul Banea Marinel face cunoscut că în extravilanul satului Garvăn,în zona unde are adăpostul de 
animale Cadâr,s-au depozitat deșeuri de tot felul,inclusiv o mare cantitate de lână,solicită să se ia măsuri 
împotriva celor care au depozitat ilegal deșeurile în cauză,arătând faptu că toți crescătorii de animale,în afără 
de drepturi au și obligații. 
 Domnul Dudu Nicu spune că susține crescătorii de animale,dar aceștia trebuie să-și plătească datoriile 
către primărie. 
 Domnul Banea Marinel solicită să se rezolve problema pieței de la Garvăn,întreabă dacă cei ce fac 
comerț în piață plătesc taxa de piață. 
 Răspunde domnul primar,arătând că doar persoana despre care este vorba a plătit. 
 Se fac discuții libere despre acest subiect,fără înscrieri la cuvânt,existând susțineri pentru cetățenii din 
satul Garvăn,dar și în favoarea celor din alte localități care își vând produsele în piață. 
 Domnul primar arată că au dreptul de a-și vinde produsele și cetățenii din alte localități, 
 Domnul Banea Marinel solicită ca în piață să rămână doar cetățenii din comuna Jijila,arătând ca a fost 
sesizat sau are cunoțtină de faptul că cetățenii din satul Garvăn au fost amenințați în piață de persoane 
necunoscute venite din Măcin. 
 Domnul Moroianu spune că renunță la indemnizația de consilier local,îndemnând și pe ceilalți 
consilieri să facă la fel,pentru a se înființa Poliția locală,care va face ordine inclusiv în piață. 
 Domnul primar spune că marea problemă este lipsa banilor din bugetul local.Arată că trebuie să facă 
eforturi pentru creșterea gradului de încasare a taxelor și impozitelor locale. 
 Primarul spune că se gândește să facă o reorganizare a aparatului administrativ,astfel ca să fie activată 
Poliția Locală,care va reuși să ia măsuri împotriva oricăror încălcări ale legii,inclusiv ca cele din piața de la 
Garvăn. 
 Secretarul general al comunei intervine și arată că din punctul său de vedere,la acest moment ,tocmai 
din cauza lipsei banilor,nu ete oportun să se activeze poliția locală,considerând că sun destui angajați care pot 
suplini activitatea acesteia. 
 Domnul primar spune că trebuie să ne gândim la viitor și trebuie să încercăm să folosim această 
oportunitate de a activa poliția locală. 
 Nu mai sun înscrieri la cuvânt. Ședința este declarată închisă. 
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