
CONSIULUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA 

 
 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 18.10.2021, la ședința extraordinară a Consiliului local al comunei Jijila, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG 

19330024/20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru 
proiectul „Modernizare sistem apă potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea 
și înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de 
epurare a afluentului menajer în comuna Jijila, județul Tulcea.” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG 
193300125/20.05.2021 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru 
proiectul „Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Jijila, 
comuna Jijila, județul Tulcea și Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes 
local sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea.” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general după actualizarea prețurilor 
materialelor precum și a Devizului rest de executat pentru obiectivul de investiție 
„Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea, după aplicarea 
prevederilor OG nr 15/2021.” 

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

secretarul general al comunei Jijila, solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
Se fac următoarele propuneri: 
1. Burduf Mariana 
Este ales președinte de ședință doamna Burduf Mariana cu un număr de 12 voturi pentru.  
Președintele de ședință supune aprobării ordinea de zi care este aprobată cu 12 voturi 

pentru. 
Procesul-verbal de la ședința anterioară este aprobat cu 12 voturi pentru. 
Înainte de a se trece la discutarea ordinii de zi secretarul general al comunei Jijila, face 

cunoscut consilierilor locali prevederile art. 228 din OUG 57/2019 pentru a se putea consemna în 
procesul-verbal de ședință, acele situații prevăzute de articolul în cauză. 

Secretarul general întreabă consilierii locali dacă sunt în situațiile prevăzute de art. 228 din 
OUG nr 57/2021, nu sunt asemenea situații. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de primarul comunei Jijila. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Nu sunt discuții. Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru și o abținere Alecu 

Sorin. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi prezentat de primarul comunei Jijila. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Nu sunt discuții. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi prezentat de primarul comunei Jijila. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Crăciun Băluță întreabă de ce constructorul nu este penalizat pentru faptul că nu a executat 

lucrările conform graficului din contract. 
Răspunde primarul și spune că nu a putut executa lucrările din cauza creșterii prețurilor. 
Alecu Sorin spune că se face confuzie cu privire la actul ce reglementează această situație 

fiind vorba de OG nr 15/2021 și nu de OUG 15/2021. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru. 
Ședința este declarată închisă. 
 
   Președinte de ședință,     Secretar general al comunei Jijila, 

        Burduf Mariana          Dumitru Acriș 

 


