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CONSULTARE PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al comunei Jijila, primarul comunei Jijila, Deacu Costică, aduce la cunoștință publică  
faptul că a inițiat: 

 
1. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art. 484 – Taxe speciale din H.C.L. 

35/30.05.2019 
 

care urmează a fi supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului local al comunei Jijila. 
 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat: 
- pe pagina de internet a Primăriei comunei Jijila la adresa www.comunajijila.ro (secțiunea 

Consiliul local – Proiecte de hotărâre anul 2019). 
- la sediul Primăriei comunei Jijila, Strada Principală nr. 77 (panoul de afișaj); 

Proiectul de hotărâre se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la sediul primăriei comunei 
Jijila, biroul secretariat. 

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus 
consultării publice se pot transmite în termen de 10 zile de la data publicării:  

- online la adresa  de e-mail: prmrjijila@yahoo.com;  
- prin poștă pe adresa: strada Principală nr. 77, comuna Jijila, județul Tulcea; 

  Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect de hotărâre, precum și 
propunerile sau observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea 
proiectului de hotărâre…”  

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 
un proiect de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită 
sau de către o altă autoritate publică în termen de 30 zile de la data publicării prezentului anunț. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0240/550002, 
e-mail: prmrjijila@yahoo.com, persoană de contact: Deacu Alexandrina, responsabilă cu difuzarea 
informațiilor de interes public; 

 
PRIMAR, 

Costică DEACU 
 
 

Întocmit, 
Alexandrina Deacu 


