
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA  
JUDEȚUL TULCEA  
 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi 29.03.2022, la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Jijila,  
cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2022. 
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată, în proprietatea Episcopiei Tulcii a terenului 

în suprafață de 10 ha, proprietatea privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn 
T6, P 88, Nr cadastral 33559, aflat în folosința Episcopiei Tulcii – Complex Monahal 
„Mănăstirea Dinogeția” în baza HCL nr 14/28,03,2013, modificată prin HCL nr 11/28.01.2014.  

3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr 48/29.10.2019 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Poliției Locale în comuna Jijila, județul Tulcea 

4. Diverse.  
 
Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței consiliului local, 

președintele de ședință deschide ședința. 
Înainte de a prezenta ordinea de zi, secretarul general al comunei Jijila prezintă președintelui de 

ședință adresa nr 3636/22.03.2022 prin care primarul comunei Jijila solicită suplimentarea ordinii de zi 
cu punctul Prezentarea Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin 
Decizia nr 18534/16 februarie 2022 precum și activitățile întreprinse de către Consiliul local pentru a 
asigura ducerea la îndeplinire în totalitate a măsurilor dispuse prin Decizia nr 27/15 iulie 2015, precum 
și adresa nr 3923/28.03.2022 a primarului care solicită introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de 
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr 7/18.01.2019 privind aprobarea cererilor de finanțare 
„Construire școală nouă, sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente acesteia în 
vederea depunerii spre finanțare a rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul 
operațional Regional 2014-2020. 

Președintele de ședință luând act de cele prezentate de secretarul general al comunei Jijila, 
supune vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu cele 2 puncte. 

Suplimentarea ordinii de zi este votată astfel: 12 voturi pentru și o abținere Neacșu Aurel. 
Ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.03.2022 este aprobată cu 12 voturi pentru și o 

abținere. 
Procesul-verbal de ședința anterioară este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere. 
Înainte de a se trece la ordinea de zi, secretarul general al comunei reamintește consilierilor 

locali prevederile art. 228 din Codul administrativ, întrebând consilierii locali prezenți, dacă sunt în 
situația prevăzută de articolul mai sus menționat pentru a se consemna în procesul-verbal de ședință. 

Nu sunt asemenea situații. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 8 voturi pentru și 5 abțineri. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi prezentat de primar. 
Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 prezentat de Sava Gheorghe unul din consilierii care au inițiat proiectul de 

hotărâre. 
Primarul spune că are obligația legală de a organiza paza bunurilor și organizarea liniștii 

publice, consiliile locale având obligația să asigure bugetul pentru funcționarea unui serviciu de pază 
cu personal angajat. 

Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Dl Neacșu Aurel întreabă ce autoritate are paza să ia măsuri împotriva celor care încalcă legea. 
Răspunde dl primar arătând că se poate alege una din formele prevăzute de legea 333, existând 

posibilitatea încheierii unui contract de prestări servicii. 
Dl Geru Vasile spune că s-au făcut cheltuieli mari cu achiziția camerelor de luat vederi, care ar 

trebui să funcționeze, din acest motiv consideră că nu mai este necesară organizarea altei forme de 
pază sau poliție locală. 



Dl Dudu Nicu spune că trebuie revocată hotărârea de înființare a Poliției locale și cu documente 
oficiale întocmite de firme specializate, să se prezinte consiliului local costurile cu celelalte forme de 
pază. 

Dl primar argumentează menținerea poliției locale arătând că înainte de înființarea Poliției 
locale costurile cu organizarea pazei erau foarte mari, serviciile asigurate erau doar pază la puncte fixe 
prin poliția locală asigurându-se mult mai multe servicii. 

Dl Moroianu Vasile Valentin întreabă dacă se până la această dată s-au făcut cheltuieli cu 
poliția locală susținând menținerea HCL cu privire la înființarea Poliției locale. 

Dl Sava Gheorghe inițiator al proiectului de hotărâre spune că nu aveți nevoie de Poliție locală, 
bani folosiți pentru această activitate putând fi folosiți pentru investiții. 

Dl Banea Marinel spune că nu este de acord cu poliția locală, dar dacă legea ne obligă să 
asigurăm paza bunurilor, ordinea și liniștea publică, propune rămânerea în vigoare a hotărârii a cărei 
revocare se cere. 

Dl Moroianu întreabă consilierii locali dacă lan ieșirea din sala de ședință ar fi întrebați dacă au 
realizat ceva benefic pentru comună ce ar răspunde? 

Se supune la vot proiectul de hotărâre care este votat astfel: 
- Voturi pentru 6: Geru Vasile, Alecu Sorin, Sava Gheorghe, Dudu Nicu, Neacșu Aurel, Sava 

Dumitru 
- Voturi împotrivă 2: Moroianu Vasile Valentin, Crăciun Băluță 
- Abțineri: 5 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 
Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr 18534  din 

16 februarie 2022 a Camerei de Conturi Tulcea, precum și acțiunile întreprinse de către Consiliul local 
pentru a asigura ducerea la îndeplinire în totalitate a măsurilor dispuse prin Decizia nr 27 din 15 iulie 
2015. 

Secretarul general al comunei Jijila dă citire adresei transmise de Camera de Conturi și a 
Deciziei nr 27 din 14 martie 2022. 

Primarul comunei Jijila explică Consilierilor locali în ce constă abaterile constatate de Camera 
de Conturi Tulcea, făcând cunoscut că s-au recuperat o parte din sume, urmând ca în condițiile legii în 
perioada următoare să se procedeze la recuperarea întregii sume. 

Cu privire la decizia nr 27 din 15 iulie 2015 primarul explică consilierilor locali că la preluarea 
mandatului a preluat debite consemnate în decizia mai sus menționată, responsabilitatea pentru 
încasarea sumelor în cauză fiind a funcționarilor care aveau obligația de a încasa, care sunt menționați 
într-un document de la acea vreme. 

Arată că va lua măsurile legale pentru recuperarea sumelor.  
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr 7/18.01.2019 privind aprobarea cererii de 

finanțare „Construire Școală nouă sat Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea” și a cheltuielilor aferente 
acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 prezentat de primar.  

Comisia de specialitate avizează proiectul de hotărâre. 
Primarul face cunoscut motivul pentru care trebuie adoptată această hotărâre spunând că 

sumele ce se majorează ca urmare a aplicării prevederilor OG 15/2021 vor fi primite de la bugetul de 
stat, arată că este o măsură legală ce vine în sprijinul constructorilor dar și autorităților locale. 

Secretarul general al comunei Jijila precizează că trebuie respectate întocmai prevederile legale 
ale OG 15/2021 sumele urmând a fi cele calculate potrivit legii fără a se depăși valoarea prevăzută în 
OG 15/2021cu respectarea procedurilor și termenelor din actul menționat. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi pentru. 
Diverse. 
Dl Geru Vasile întreabă când se reiau lucrările de asfaltare. 
Răspunde dl primar, precizând că nu s-au dat drumul la stațiile de asfalt, urmând ca pe măsură 

ce cresc temperaturile acestea să fie puse în funcțiune. 
Dl primar dă asigurări că se continuă lucrările la canalizare, se finanțează lucrările la școală, nu 

are cunoștință de faptul că se alocă bani pentru drumuri sau nu, speră ca proiectele depuse să 
primească finanțare. 

Dl Geru Vasile solicită clarificări cu privire la înștiințările trimise crescătorilor de animale. 



Răspunde dl primar arătând că potrivit prevederilor contractuale crescătorii de animale au 
obligații ce trebuie respectate, cum ar fi plata chiriei. 

 În situația când nu se plătește chiria la termenul scadent este normal ca primarul să notifice 
crescătorilor de animale în cauză, pentru neplată este motiv de reziliere a contractului. 
 Dl primar dorește să facă cunoscut consilierilor locali că a discutat cu lichidatorul                  
SC AMRO SRL posibilitatea ca o eventuală firmă câștigătoare a licitației organizate să poată prelua 
contractul de exploatare a carierei de la Garvăn și ar dori să știe părerea consiliului local, deoarece 
această preluare presupune acordul dat de consiliul local. 

Dl consilier Alecu Sorin spune că acest lucru trebuie bine studiat, este o problemă juridică care 
poate produce consecințe, recomandă domnului primar să consulte avocatul și alți juriști. 
 Secretarul general al comunei Jijila spune că nu se poate proceda decât în condițiile legii 
arătând că firma în cauză nu are proces pe rol cu obiect falimentul, falimentul fiind motiv de încetare a 
contractului existent. 
 Spune dl primar că dacă ar fi posibil acest lucru primăria și-ar recupera sumele restante ale SC 
AMRO SRL cu titlu de redevență. 
Nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința consiliului local închisă. 

 
 
 
 
 
 

Președinte de ședință,       Secretar general comunei Jijila, 
                 VASILE GERU                DUMITRU ACRIȘ 


