
CONSIULUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA 

 
 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28.10.2021, la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ 

al obiectivului de investiție „Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, 
județul Tulcea” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a 
obiectivului de investiție „Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn 
și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ 
al obiectivului de investiție „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul 
Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general estimativ 
al obiectivului de investiție „Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea, Etapa I”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ 
al obiectivului de investiție „Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat 
în sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară la nivelul comunei Jijila, 
județul Tulcea și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii 
publici și privați la nivelul comunei Jijila pentru perioada 2021-2026. 

7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
8. Prezentarea Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de 

Curtea de Conturi prin Decizia nr 3319/02 septembrie 2021, precum și a acțiunilor 
întreprinse de către Consiliul local pentru a asigura ducerea a îndeplinirea în totalitate a 
măsurilor dispuse prin Decizia nr 27/15 iunie 2015. 

9. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea obligațiilor financiare rezultate din acordul de 
cooperare privind organizarea și funcționarea compartimentului contabilitate. 

10. Diverse. 
 

Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței președintele de 
ședință prezintă ordinea de zi, care este aprobată cu 14 voturi pentru. 

Procesul-verbal de la ședința anterioară este aprobat cu 14 voturi pentru. 
Înainte de a se trece la discutarea ordinii de zi, secretarul general al comunei Jijila, reamintește 

consilierilor locali prezenți la ședință, prevederile art. 228 din OUG 57/2019 pentru a se putea 
consemna în procesul-verbal de ședință, acele situații prevăzute de articolul menționat mai sus. 

Secretarul general întreabă consilierii locali dacă sunt în situația prevăzută de art. 228 din 
OUG nr 57/2019. 

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. 
Dl Costea Adrian întreabă care este contribuția Primăriei comunei Jijila. 
Răspunde dl primar, explicând care sunt cheltuielile și care este contribuția comunei Jijila. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi prezentat de primarul comunei Jijila.  
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
De la ședință pleacă dl Banea Marian – viceprimar pentru rezolvarea unor probleme curente. 
Nu sunt discuții. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nu sunt discuții. 



Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Nu sunt discuții. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi prezentat de către primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Nu sunt discuții. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Nu sunt discuții. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi prezentat de dna Vasile Marioara. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Dl Geru Vasile întreabă care este valabilitatea acestui studiu de fezabilitate. 
Răspunde dl primar, arătând că la acest moment se actualizează devizele generale la proiectele 

care au studiu de fezabilitate. 
Nu mai sunt discuții. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru, la ședință fiind prezent și dl Banea 

Marian. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Prezentarea Raportului privind modul de ducere la 

îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr 3319/02 septembrie 2021 precum 
și a acțiunilor întreprinse de Consiliul local pentru a asigura ducerea la îndeplinire în totalitate a 
măsurilor dispuse prin Decizia nr 27/15 iunie 2015. 

Dl primar întreabă consilierii locali dacă doresc să li se citească raportul Curții de Conturi 
făcând precizarea că a fost în mapa fiecărui consilier local. 

Consilierii locali nu vor citirea raportului. 
Primarul explică ce conține raportul Curții de conturi, arătând că s-au recuperat sumele 

importante, rămânând foarte puțin de recuperat. 
Dl primar face precizarea că are obligația prezentării raportului Curții de Conturi, consilierilor 

locali, urmând ca recuperarea sumelor de încasat să se facă în condițiile legii. 
Dl Băluță Crăciun întreabă dacă sumele restante sunt din amenzi. 
Răspunde dl primar arătând că sumele datorate sunt din impozitul pe teren extravilan. 
Dl primar face precizarea că sunt și debite ale unor societăți comerciale desființate. 
Dl primar arată că în cei 5 ani de mandat s-a străduit să recupereze cât mai mulți bani, dar o 

mare parte din sumele în cauză o reprezintă penalitățile. 
Secretarul general al comunei Jijila face cunoscute prevederile Codului fiscal, Codului de 

procedură fiscală cu privire la recuperarea sumelor rămase neîncasate de la societățile comerciale 
desființate, consiliul local putând lua hotărâri doar cu respectarea prevederilor Codului fiscal, Codului 
de procedură fiscală, OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și a legii finanțelor publice locale. 

Se trece la punctul 9 prezentat de primar. 
Comisa de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Dl primar explică de ce s-a mărit suma datorată ACOR. 
Nu sunt discuții. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi pentru și 5 abțineri: Geru Vasile, Sava Gheorghe, 

Sava Dumitru, Neacșu Aurel, Dudu Nicu. 
Diverse.  
Nu sunt discuții. 
Ședința este declarată închisă. 
 
   Președinte de ședință,     Secretar general al comunei Jijila, 

        Burduf Mariana          Dumitru Acriș 

 


