
 

CONSIULUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 16.09.2021, la ședința extraordinară de îndată a Consiliului local al comunei Jijila, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea de principiu a schimbării destinației pe perioadă 

nedeterminată a terenului și a clădirilor C3, C4 și C5 cu număr cadastral 33884 – având 
destinația „Școală cu clasele I-VIII și grup sanitar exterior, localitatea Jijila” trecerii din 
domeniul public al comunei Jijila, în domeniul privat al comunei Jijila, a scoaterii din 
funcționare, casării și dezmembrării acestora. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr 27/22.06.2018 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Construire școală nouă sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Jijila în 
Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale Jijila pentru anul școlar 2021-2022. 

 
Fiind îndeplinite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței consiliului local, ședința este 

deschisă de președintele de ședință care dă citire ordinii de zi. 
Ordinea de zi este aprobată cu un număr de 8 voturi pentru. 
Procesul-verbal de la ședința anterioară este aprobat cu 8 voturi pentru. 
Înainte de a se trece la ordinea de zi secretarul general al comunei Jijila, prezintă prevederile art. 228 

din OUG nr 57/2019 pentru a se consemna în procesul verbal acele situații prevăzute de articolul în cauză. 
Secretarul general al comunei Jijila întreabă consilierii locali dacă sunt într-o situație din cele 

prevăzute de art. 228 din OUG nr 57/2019. 
Nu sunt asemenea situații. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Domnul primar explică de ce a inițiat proiectul de hotărâre, arătând care este procedura de urmat. 
Spune că demolarea clădirilor se va face în condițiile legii, cu toate avizele și aprobările necesare, 

dar numai după darea în folosință a corpului de clădire care se construiește acum. 
Precizează că școala care se construiește are spații suficient pentru desfășurarea orelor de curs pentru 

numărul de elevi existent, nefiind șanse de creștere a numărului elevilor în următoarea perioadă. 
Astfel că prin demolarea clădirilor C3, C4 și C5 se asigură zona de curți de recreere și zona verde, 

încadrându-se în prevederile legale. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune aprobării proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 8 voturi pentru din 8 consilieri prezenți. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Domnul primar spune că la adoptarea hotărârii nr 27/22.06.2018 s-a omis să se treacă și perioada de 

valabilitate a PUZ-ului, urmând ca prin hotărârea ce se va adopta să se corecteze omisiunea. 
Deși în raportul de aprobare a trecut 5 ani perioada de valabilitate, solicită consilierilor prezenți să 

aprobe o perioadă de valabilitate de 6 ani, argumentând că în perioada grea de acum pot exista și motive de 
prelungire a duratei execuției construcției. 

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre, așa cum a solicitat primarul ca 
perioada de valabilitate să fie de 6 ani, fiind aprobat cu 8 voturi pentru, din totalul de 8 consilieri locali 
prezenți. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Primarul face cunoscut faptul că legea prevede ca din Consiliul de Administrație al școlii trebuie să 

facă parte trei reprezentanți ai consiliului local solicitând acestora să facă propuneri. 



Se fac următoarele propuneri: 
1. Sterea Lăcrămioara prin căsătorie Angheluță 
2. Ciobanu Viorel 
3. Chirnoagă Costică 
Se supun la vot propunerile fiind aprobate astfel: 
1. Sterea Lăcrămioara 8 voturi pentru 
2. Ciobanu Viorel 8 voturi pentru 
3. Chirnoagă Costică 8 voturi pentru 
Se supune aprobării proiectul de hotărâre cu propunerile făcute și aprobate în consiliul local, fiind 

aprobat cu 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri locali prezenți. 
 Ședința este declarată închisă de către președintele de ședință. 

  
 
 
 
 
Președinte de ședință,     Secretar general al comunei Jijila, 

        Dumitru Sava      Dumitru Acriș 

 

                                                                                                                                                                                                                                   


