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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 31.01.2022, la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Jijila, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de 

pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2022-2023. 
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indexării sumelor înscrise în tabelul prevăzut 

de art 470, alin (5) și alin (6) al Codului fiscal în funcție de rata de schimb a monedei 
euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2021, publicată în Jurnalul Uniunii 
Europene și nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, 
pe anul 2022, întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat. 

4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local al 
comunei Jijila, județul Tulcea. 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței 
energetice pentru comuna Jijila. 

6. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr 
32/28.10.2021. 

7. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr 
33/28.10.2021. 

8. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr 
34/28.10.2021. 

9. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr 
35/28.10.2021. 

10. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr 
36/28.10.2021. 

11. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr 
39/28.10.2021. 

 
Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței consiliului local 

secretarul comunei solicită propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință. 
Se fac următoarele propuneri: 
1. Banea Marinel   3 voturi  
2. Geru Vasile     11 voturi 
Este ales președinte de ședință Geru Vasile. 
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi care este aprobată cu 14 voturi pentru. 
Procesul verbal al ședinței anterioare este aprobat cu 14 voturi pentru. 
Înainte de a se trece la ordinea de zi secretarul general al comunei Jijila prezintă 

prevederile art 228 din OUG nr 57/2019. 
Întreabă dacă sunt consilieri locali în situația prevăzută de articolul mai sus prezentat. 
Nu sunt asemenea situații. 
Se trece la primul punct prezentat de dl primar.  
La ședință s-a prezentat starețul Mănăstirii „Dinogeția”, care solicită să ia cuvântul pentru 

a prezenta problemele pe care le întâmpină cu obținerea actelor, avizelor necesare derulării 
construcției Mănăstirea „Dinogeția”. 

Secretarul comunei Jijila solicită starețului o copie a adresei transmise de Consiliul 
Județean. 

Solicită trecerea în proprietatea mănăstirii a terenului de 10 ha de teren pe care îl dețin în 
folosință. 

 



 
Prezintă ce lucrări și ce obiective au în vedere pentru viitor. 
Arată că este de propunerea Primăriei pentru construirea unui azil de bătrâni și se 

angajează să contribuie la realizarea acestui obiectiv. 
Dl primar spune că solicitarea este legală și urmează să se găsească soluția legală pentru a 

face acest transfer de proprietate. 
Dl Alecu Sorin consideră că este necesar a se lua această hotărâre. 
Consilierii locali sunt de principiu de acord cu solicitarea făcută. 
Se trece la primul punct prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru.  
Se trece la punctul 2 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu amendament respectarea prevederilor art. 491 alin (3) 

din Codul fiscal. 
Se trece la punctul 3 prezentat de primar.  
Comisia de specialitate avizează favorabil. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 prezentat de primar. 
Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 prezentat de secretarul general. 
Comisia de specialitate avizează favorabil. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi prezentat de secretarul general al comunei Jijila.  
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi prezentat de secretarul general al comunei Jijila. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi prezentat de secretarul general al comunei Jijila. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi prezentat de secretarul general al comunei Jijila. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi prezentat de secretarul general al comunei Jijila. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru. 
Diverse. 
Primarul comunei Jijila prezintă o petiție formulată de mai multe persoane având ca obiect 

cererea de constituire a unui perimetru de ameliorare în zona „Dealu Mare”, precum și convocarea 
comisiei prevăzute la art. 5 din Legea 100/2010. Solicită comunicarea motivelor conform cărora 
terenul respectiv nu poate fi catalogat drept teren degradat și nu poate să facă obiectul împăduririi 
conform art 2 din Legea 100/2010. 

Primarul prezintă referatul numitului Caluschi Ion – inspector în aparatul de specialitate al 
primarului care face referire la terenul în cauză arătând că acesta face parte din islazul comunal 
fiind inclus în amenajamentul pastoral, fiind închiriat crescătorilor de animale. 

Secretarul general al comunei Jijila explică procedura legală de urmat, arătând că trebuie 
urmată calea legală cu privire la schimbarea categoriei de folosință, fiind posibil demersul solicitat 
cu condiția respectării legislației în vigoare. 

 
 
 



 
Consilieri locali nu și-au exprimat un punct de vedere cu privire la acest subiect, din 

discuțiile purtate liber, a reieșit că o parte susțin menținerea pășunii, o parte fiind de acord cu 
împădurirea. 

Dl Geru Vasile – președintele de ședință arată că s-a mai încercat un asemenea demers în 
zona stație SRM, dar nu s-a finalizat. 

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

            Vasile Geru         Dumitru Acriș 

 


