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PROCES VERBAL 

 Încheiat astăzi, 15.12.2021, la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021.  
2. Diverse 

 Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței, președintele de ședință 
prezintă ordinea de zi care este aprobată cu 11 voturi pentru. 
 Procesul verbal de la ședința anterioară, este aprobat cu 11 voturi pentru. 
 Înainte de a se trece la discutarea ordinii de zi, secretarul general al comunei Jijila, reamintește 
prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019, întrebând consilierii locali, dacă sunt în situația prevăzută 
de articolul mai sus menționat. 
 Nu sunt asemenea situații. 
 La ședința consiliului local, nu este prezent primarul comunei Jijila. 
 Este prezent viceprimarul, care nu a participat la ședința comisiei de specialitate, fiind întrebat de 
președintele comisiei de specialitate, dacă este de acord cu proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, 
răspunde că da, semnând procesul verbal de ședință și raportul de avizare. 
 Domnul consilier Ciobanu Viorel, își exprimă nemulțumirea că primarul nu a participat la ședința 
comisiei de specialitate. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, prezentat de Vasile Marioara. 
 Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul Geru Vasile, întreabă unde se distribuie sumece ce fac obiectul rectificării. 
 Răspunde doamna Vasile Marioara, arătând că tocmai a citit raportul compartimentului de 
specialitate în care erau trecute sumele în cauză. 
 Domnul Moroianu solicită explicații cu privire la sumele alocate parohiei II Jijila, spunând că nu 
este de acord cu alocarea de sume bisericii. 
 Răspunde doamna Vasile Marioara, spunând că au fost depuse două referate de către Parohia II 
Jijila, în care se solicită o sumă mai mare decât a fost planificată în buget. 
 Domnul Banea Marinel propune ca suma să fie împărțită la toate parohiile din comună, arătând că 
în anii trecuți s-au făcut promisiuni pentru a se aloca sume și pentru Parohia Garvăn. 
 La ședință se prezintă domnul primar al comunei Jijila. 
 Domnul Geru Vasile întreabă primarul dacă este de acord cu alocarea sumei de 30000 lei, Parohiei 
II Jijila. 
 Primarul arată că a fost de acord cu alocarea sumei de 30000 lei, pentru Parohia II Jijila, pentru a se 
termina lucrările începute 
 După terminarea lucrărilor la Parohia II Jijila, nu va mai aloca sume nici unei Parohii, deoarece, 
acestea se autofinanțează și nu trebuie să ceară bani din bugetul local. 
 Motivează alocarea sumei pentru Parohia II Jijila, prin faptul că s-au achiziționat materiale de 
construcție. 
 Domnul Geru Vasile, propune să se aloce bani la celelalte Parohii astfel: 10000 lei la Parohia 
Garvăn și diferența, până la 30000 lei la Parohia II Jijila. 
 Primarul spune că, Parohia II Jijila, este singura care a facut cerere. 
 Domnul Moroianu spune că nu este de acord cu alocarea sumei pentru parohii. 
 Primarul spune că se alocă sume doar acolo unde este nevoie. 



 Domnul Neacșu Aurel propune să se aloce sume pentru reparații străzi, la Garvăn , ca urmare a 
ploilor care au căzut și au stricat toate străzile. 
 Domnul primar spune că sunt bani alocați , lucrarea de reparații străzi fiind în faza de licitație. 
 Se supune aprobării proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 8 voturi pentru și 3 abțineri: Sava 
Gheorghe, Sava Dumitru și Moroianu Vasile Valentin. 
 Diverse. 
 Domnul Geru Vasile solicită ca la fiecare comisie de specialitate să fie scris procesul-verbal de 
către secretarul comisiei și nu de președinte ca la comisia economică unde președintele își depășește 
atribuțiile. 

Dl Geru Vasile solicită protocol pentru consiliu local. Solicită să-i fie comunicat gradul de colectare 
a taxelor și impozitelor locale pe anul 2021, scris. 
Nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea de zi. 
ședința este declarată închisă. 
 
 

Președinte de ședință,     Secretar general al comunei Jijila, 
 
 
 


