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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 10.02.2022, la ședința extraordinară de îndată, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificarea HCL nr 32/28.10.2021 privind aprobarea 
Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Extindere rețea 
canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificarea HCL nr 33/28.10.2021 privind aprobarea 
Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare și 
extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificarea HCL nr 34/28.10.2021 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 cu privire la aprobarea modificarea HCL nr 35/28.10.2021 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 cu privire la aprobarea modificarea HCL nr 36/28.10.2021 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 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pe anul 2022. 
 

Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței, președintele de ședință 
declară ședința deschisă, prezentând ordinea de zi, care este aprobată cu 11 voturi pentru. 

Procesul verbal al ședinței anterioare este aprobat cu 11 voturi pentru. 
Înainte de trecerea la ordinea de zi secretarul general al comunei Jijila prezintă prevederile art 

228 din OUG nr 57/2019, întrebând dacă sunt asemenea situații. 
Nu sunt asemenea situații. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de dl primar.  
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru.  
Se trece la punctul 2 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 prezentat de primar.  
Comisia de specialitate avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 prezentat de primar. 
Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 prezentat de primar și Vasile Marioara – contabil. 
Doamna Vasile Marioara explică cum se formează bugetul local prezentând sumele ce 

alimentează bugetul local. 
Prezintă partea de funcționare a bugetului local precum și partea de dezvoltare. 
Dl Geru Vasile solicită explicații cu privire la cheltuieli autorități executive. 
 
 
 
 
Întreabă ce reprezintă cheltuieli pentru agricultură 



Răspunde dl primar. 
Dă explicații doamna Vasile Marioara. 
Comisia de specialitate avizează favorabil cu amendament 50000 achiziționare autoutilitară. 
Solicită lămuriri cu privire la contractele încheiate de Primărie. 
Arată că la reparații gard este trecut 115000 lei 
Arată că la cheltuieli avocat este pusă suma de 80000 lei. Primarul spune că sunt procese grele și 

va fi nevoit să angajeze o casă de avocatură, avocatul angajat are între 1300 lei și 20000 lei pe lună. 
Avocatul care ne reprezintă are foarte multe procese. 
Dl Neacșu întreabă dacă s-au stabilit sume pentru indemnizația consilierilor. 
Dl secretar propune extinderea intravilanului între satul Jijila și satul Garvăn. 
Propune de asemenea achiziționarea unui nou buldoexcavator. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru. 
 
 
 
   Președinte de ședință,     Secretar general al comunei Jijila, 

            Vasile GERU         Dumitru ACRIȘ 

 


