
CONSIULUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28.02.2022, la ședința ordinară , cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei ;i a statului de funcții pe anul 2022 
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr 20/28.03.2013 privind 

modificarea și completarea art 16.5 și art 19.4 din actul constitutive al SC Ecosaltech SA 
Măcin anexă la HCL nr 20/28.03.2013. 

4. Diverse.  
 

Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței Consiliului local al 
comunei Jijila, președintele de ședință deschide ședința și supune la vot ordinea de zi. 

Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi pentru. 
Procesul-verbal al ședinței anterioare este aprobat cu 8 voturi și două abțineri motivate de 

neparticiparea la ședința anterioară. 
Înainte de a se trece la discutarea ordinii de zi, secretarul general al comunei Jijila prezintă 

prevederile art 228 din OUG nr 57/2019 pentru a se consemna în procesul verbal de ședință acele 
situații la care face referire articolul în cauză. 

Secretarul general al comunei Jijila întreabă dacă consilierii prezenți sunt în situația prevăzută 
de art. mai sus amintit. 

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. 
La ședință se prezintă și dl Neacșu Aurel. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru.  
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Dl Chirnoagă arată că există o greșeală la repartizarea sumelor în cadrul bugetului. Solicită 

corectarea raportului de specialitate. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru  
Se trece la punctul 3 prezentat de primar.  
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi pentru. 
La ședință se prezintă și dl Ciobanu Viorel. 
Diverse 
Dl Dudu Nicu ridică problema desfășurării activității medicului de familie la Garvăn, arătând 

că s-a informat la DSP Tulcea, spunându-i-se că sunt doi medici de familie la Jijila și doctorul care va 
veni nu poate acorda consultări. 

Dl primar spune că situația este altfel și anume a încheiat contract cu doamna doctor Iamandi, 
care își va desfășura activitatea și la Garvăn. 

Precizează că moștenitoarea doamnei doctor Surianu a notificat DSP Tulcea că vrea să 
desfășoare activitatea în continuare cu un medic de familie în condițiile legii. 

Susține că dr Surianu nu a avut contract să desfășoare activitate și la Garvăn, a preluat 
activitatea soțului ei.  

Dl Chirnoagă propune înființarea unei comisii pentru atribuirea unui nume Școlii Jijila. 
Solicită sprijin secretarului general pentru inițierea unui proiect de hotărâre. 
Dl Geru Vasile întreabă dacă s-a modificat componența Comisiei locale de fond funciar. 
Dl secretar general arată că s-a modificat componența dar Geru Vasile membru al comisiei 

este cel din Garvăn. 
Nu mai sunt problema de discutat. 
Ședința este declarată închisă. 
 
   Președinte de ședință,     Secretar general al comunei Jijila, 

            Vasile Geru         Dumitru Acriș 


