
CONSIULUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 24.11.2021, la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila, cu 

următoarea ordine de zi: 
 
1. Prezentare Raportului de audit nr 4276/08.10.2021, încheiat în urma acțiunii de audit 

financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale comunelor efectuată la UAT 
Comuna Jijila, județul Tulcea și a Deciziei nr 21/08.11.2021 emisă de către directorul 
adjunct al Curții de Conturi pentru înlăturarea deficiențelor contestate. 

2. 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 12 voturi pentru. 
Chiar dacă pe ordinea de zi nu sunt proiecte de hotărâre, secretarul general al comunei Jijila, 

reamintește prevederile art. 228 din OUG nr 57/2019. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
Prezentarea Raportului de audit nr 4276/08.10.2021 încheiat în urma acțiunii de audit 

financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale comunelor efectuată la UAT comuna 
Jijila, jud. Tulcea și a Deciziei nr 21 din 8 noiembrie 2021 emisă de către directorul adjunct al 
Camerei de Conturi pentru înlăturarea deficiențelor constatate, prezentat de primarul comunei Jijila, 
Deacu Costică. 

Dl primar prezintă raportul mai sus menționat arătând că potrivit raportului s-au constatat 
unele nereguli cu privire la organizarea procedurilor prevăzute de lege la investițiile care privesc 
executarea lucrărilor la instalațiile de iluminat public pentru satul Jijila și satul Garvăn. 

Arată că potrivit raportului întocmit de Curtea de Conturi, prin nerespectarea procedurilor 
legale cu privire la achiziția publică, recepția lucrărilor respectiv semnarea contractului de execuție s-
a produs un prejudiciu ce trebuie recuperat și virat Ministerului Dezvoltării. 

Primarul încearcă să explice cum s-a ajuns într-o asemenea situație spunând că totul a pornit 
de la prezentarea unei documentații incorecte e către proiectant și anume, documentația pentru satul 
Jijila a fost copiată și folosită și pentru satul Garvăn, unde s-au pus un  număr de 200 de becuri față 
de 600 la Jijila.  

Face precizarea că lucrarea a fost executată în fapt dar nu poate fi dovedită, din documentația 
aflată la dosar reies aceleași cantități de lucrări în amândouă satele.  

Mai spune domnul primar că suma trebuie recuperată de la constructor, a luat legătura cu 
aceasta, urmând să facă demersurile necesare pentru încasarea sumei în cauză de la acesta. 

Dl Ciobanu Viorel spune că din raport reiese că toată procedura a avut loc într-o singură zi, 
inclusiv execuția lucrării ceea ce nu este în regulă. 

Primarul justifică încălcarea prevederilor legale motivând că era sfârșit de an și se pierdea 
suma alocată și a ales această soluție pentru a executa lucrarea, de iluminat public beneficiind 
cetățenii celor două sate ale comunei Jijila.  

Se discută liber fără înscrieri la cuvânt dl Nicu Dudu arătând că administratorul acestei firme 
a fost dat la un post de televiziune unde se făcea referire la astfel de practici. 

Dl Sava Gheorghe spune că trebuie găsită soluția recuperării pagubei de la cei vinovați, astfel 
firma în cauză scapă și rămâne comuna cu paguba.  

Dl primar spune că asta este situația la acest moment și că se așteaptă și la alte controale și 
verificări la lucrările de la școală, precum și la investiția de execuție a sistemului de canalizare în 
Jijila unde lucrarea se face cu CONDOR.  

Primarul spune că indiferent ce se va întâmpla cu el ca primar comunitatea locală rămâne cu 
lucrările făcute. 

Arată că ar fi putut să nu se implice în realizarea investițiilor, dar a preferat să muncească 
pentru comunitatea. 

 
 



 
 
Dl Banea Marinel întreabă dacă suma în cauză nu poate fi plătită din bugetul local. 
Primarul răspunde spunând că nu se pot lua bani din bugetul local, plata trebuie făcută de 

către cei care au produs paguba. 
Dl Costea Adrian întreabă dacă nu se pot verifica aceste proiecte înainte de semnarea 

contractului. 
Primarul răspunde că arătând că acestea au fost verificate de un verificator autorizat, dar a 

fost în cazul acestei lucrări o greșeală a proiectantului, vina este a primarului care nu a verificat 
documentația, a semnat contractul de execuție, a recepționat lucrarea și a făcut plata. 

Se discută fără înscrieri la cuvânt despre modul cum se face recepția lucrărilor de investiții. 
Secretarul general al comunei recomandă ca pe viitor la recepția lucrărilor de investiții să fie 

invitați și consilierii locali. 
Nu mai sunt discuții la acest punct trecându-se la punctul de pe ordinea de zi „Diverse”. 
Dl Costea Adrian propune, ținându-se cont de faptul că s-a amplasat conducta de gaze, pe 

strada Principală să se facă un trotuar deoarece cetățenii satului Garvăn circulă pe carosabil fiind 
oricând în pericol de accidentare. 

Dl primar spune că propunerea este bună, dar la această dată nu se poate executa deoarece 
urmează să se execute lucrarea de înlocuire a conductei de alimentare cu apă potabilă. 

Provizoriu ar putea amenaja o zonă pe unde să se circule rupând din malul din vecinătatea 
drumului național. 

Dl Dudu Nicu spune că pentru prevenirea accidentelor ar trebui făcute limitatoare de viteză în 
interiorul localităților Garvăn, pentru că în pericol sunt și toate locuințele amplasate de-a lungul 
străzii Principale, mașinile mari cu tonaj peste limita admisă circulă cu viteză și nimeni nu ia nici o 
măsură. 

Nu mai sunt probleme de discutat. 
Ședința este declarată închisă. 
 
 
 
 
   Președinte de ședință,     Secretar general al comunei Jijila, 

                    Dumitru Acriș 

 


