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 Încheiat astăzi 31.08.2021la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila cu următoarea ordine de zi. 
 1.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care aparțin domeniului public 
și privat al comunei Jijila,județul Tulcea și a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului aflate pe teritoriul 
comunei Jijila,pentru care nu se cunosc entitățile cărora li s-a atribuit un drept real și a perioadei în care se 
efectuează inventarierea. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a apartului de specialitate al 

primarului comunei Jijila,județul Tulcea. 

 3.Diverse. 
  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 13 voturi pentru. 
 Procesul verbal al ședinșei anterioare este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere. 
 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 se consemna în procesul verbal de ședință, 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 O.U.G nr.57/2019. 
 Nu sunt asemenea situații. 
 La ședință se prezintă și domnul Costea Adrian. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de secretarul general al comunei Jijila. 
 Secretarul general al comunei Jijila prezintă prevederile din O.U.G nr.57/2019,care fac referire la 
inventarierea anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Jijila,precum și a bunurilor 
aflate în domeniul privat al statului de pe teritoriul comunei Jijila,pentru care nu au fost identificate entitățile care 
au un  drept real asupra acestor bunuri. 
 Informează consilierii locali că inventarierea este făcută de o comisie specială care are la bază documentele 
afalate la compartimentele de specialitate,baza însă fiind evidența ținută de persoana responsabilă din cadrul 
compartimentului administarea domeniului public și privat ,acesta avănd obligația ținerii evidenței tuturor 
bunurilor la zi. 
 Face precizarea că activitatea comisiei este  permanentă,cu obligația întocmirii,trimestrial,a unui raport,în 
baza căruia executivul va iniția un proiect de hotărâre ce va fi transmis la ministerul cu atribuții în  administrația  
publică locală. 
 Comisia de specilaitate avizează proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctual 2 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
 Primarul comunei Jijila explică necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții arătând că potrivit 
legii s-a redus numărul posturilor comunei Jijila,față de 31 în organigrama aprobată în anul 2019,acum numărul 
posturilor va fi de 30. 
 Pentru a respecta prevederile legale,a fost nevoie să fie desființat postul de auditor,această activitate fiind 
desfășurată prin contract de cooperare cu A.C.O.R. 
 Arată faptul că în organigramă vor fi și posturile destinate Poliției locale,acestea neafectând calculul 
posturilor stabilite prin lege. 
 Face cunoscut că în organigramă sunt mai multe posture vacante,arătând că ar fi nevoie de angajarea a 
măcar doi oameni pe posturile de la fonduri europene,dar momentan nu sunt prevăzute sume în bugetul local,cu 
această destinație. 
 Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre cu modificarea propusă la registrul agricol. 
 Discuții. 
 Dl.Geru Vasile întreabă dacă s-a redus numărul de posture prin disponibilizare. 



 Raspunde domnul primar: Nu a fost desființat nici un post,în afară de postul de auditor,activitatea aceasta 
fiind realizată prin contract de cooperare prin A.C.O.R. 
 Dl.Geru Vasile propune ca în organigramă să nu fie cuprinse și posturile pentru Poliția locală. 
 Spune că nu este oprtun să se facă angajări pentru Poliția locală,cheltuielile sunt foarte mari,banii pentru 
aceștia ar putea fi folosiți la investiții. 
 Dl.primar arată că legea îl obligă să treacă în organigramă posturile pentru Poliția locală,ba mai mult există 
o hotărâre a consiliului local al comunei Jijila de aprobare a înființării Poliției locale,care este în vigoare. 
 Dl Dudu Nicu solicită să nu fie trecute în organigramă posturile pentru Poliția locală. 
 Dl.primar raspunde că este obligat să respecte o hotărâre a consiliului local. 
 Dl.Dudu Nicu se adresează consilierilor locali rugându-i să nu voteze proiectul de hotărâre deoarece vor fi 
arătați cu degetul de cetățenii comunei,pentru acest vot,considerând că nu este oportun să se facă angajări la 
Poliția locală. 
 Dl.primar asigură consilierii locali că nu va face angajări la Poliția locală,spunând că la acest moment 
posturile respective nu sunt bugetate. 
 Se discută contradictoriu pe tema angajării la Poliția Locală fără înscrieri la cuvânt. 
 Dl.Geru Vasile intervine și spune că nu este oprtun să se facă angajări. 
 Dl.primar îi spune domnului Geru Vasile că nu va face angajări. 
 Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre care este votat cu 8 voturi pentru și 6 voturi 
împotrivă:Geru Vasile,Sava Gheorghe,Ciobanu Viorel,Neacșu Aurel,Dudu Nicu,Sava Dumitru. 
 Diverse. 
 Dl.Costea Adrian întreabă dacă s-a clarificat situația juridică a pajiștilor și terenului arabil. 
 Răspunde domnul primar: Nu s-a finalizat procesul în instanță. 
 Dl.Geru Vasile întreabă cum stăm cu execuția proiectelor de dezvoltare,respectiv asfaltarea. 
 Răspunde domnul primar: Asfaltarea pe programul național de dezvoltare  continuă,proiectul cu finanțare 
europeană este în impas deoarece nu poate lua legătura cu firma parte în contract ,fiind nevoit  să rezilieze 
contractual cu acesta dacă nu începe execuția lucrării,urmând să se reia procedura de achiziție public,plătind însă 
penalități la finanțator. 
 Dl Geru Vasile întreabă de ce s-a interrupt execuția lucrării de rețea de distribuție  gaze Garvăn. 
 Răspunde domnul primar: Firma care execută lucrarea are oamenii în concediu. 
 Spune că are convingerea că aceștia dacă s-ar mobilize ar termina lucrarea în  trei luni ,dar contractual de 
execuție este pe trei ani. A fost semnat cu acest termen pentru a nu se pune presiune bugetară pe primărie. 
 Dl.Geru Vasile întreabă dacă Primăria a luat amendă de la Genția pentru protecția mediului. 
 Răspunde dl.primar: Primăria nu a fost amendată. 
 Dl.Moroioanu întreabă dacă se reia procedura pentru atribuirea terenului arabil crescătorilor de animale. 
 Răspunde dl.primar:Spune că cei 16 crescători de animale au dat primăria în judecată,solicitând anularea 
hotărârilor consiliului local cu privire la terenul arabil dar și la pajiști. 
 În cazul pajiștilor,crescătorii de animale ar trebui să fie conștienți de faptul că au contracte în derulare în 
baza cărora au încasat subvenții de la A.P.I.A. 
 Spune că aceștia au fost sfătuiți greșit,anularea hotărârilor duce la rezilierea contractelor,pe care le-au 
încheiat cu primăria. 
 Banea Marinel arată că în alte localități cetățenii sunt obligați să facă curățenie în fata proprietății.Nu este 
bine ca primăria să execute aceste lucrări de curățenie. 
 Solicită ca aceștia să fie obligați să-și facă singuri curățenie ,reducându-se cheltuielile din bugetul local. 
 Primarul spune că sunt foarte multe proprietăți parăsite,nu mai locuiește nimeni și nu poate să lase 
buruienile să crească,ba mai mult nu poate să execute lucrări pe sărite. 
 Este important ca localitățile comunei să arate bine din acest punct de vedere. 
 Nu mai sunt discuții. Ședința este declarată închisă. 
 
 
 Președinte de ședință                                         Secretar general al comunei Jijila 
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