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 HOTĂRÂREA Nr. 11/26.05.2020 
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020 și a bugetului 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 
 
 

Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită, la care 
participă un număr de 12 consilieri locali. 

Văzând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Jijila – Costică Deacu, 
- Raportul de aprobare nr. 3916/19.05.2020, al primarului comunei Jijila,în calitate de ordonator principal 

de credite, 
- Raportul  nr. 3811/18.05.2020 privind rectificarea bugetului,însoțit de anexa cu privire la defalcarea 

cheltuielilor pe capitole și articole întocmita de persoana responsabilă din cadrul compartimentului contabilitate-
Vasile Mariaora. 

Având în vedere adresa nr. TLGSTZ 640 / 21. 04. 2020  a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Tulcea prin care ni se comunică sumele  defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
și a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit pe anul 2020. 

Ținând cont  de avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
În baza prevederilor Legii nr.5 / 2020– Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legea 273 / 2006 privind 

finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin  (7) lit. g) art.139 si art.196 alin (1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 

 

HOTĂRÂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul general al unității administrativ teritoriale Jijila pe anul 2020, 
conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Se aprobă rectificarea  secțiunii de funcționare a bugetului local al unității administrativ teritoriale 
Jijila pe anul 2020, conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3 Se aprobă rectificarea  secțiunii de dezvoltare a bugetului unității administrativ teritoriale Jijila, pe 
anul 2020, conform Anexei nr. III care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 4 Se aprobă lista de investiții aferente bugetului local pe anul 2020 conform Anexei IV, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 5 Se aprobă rectificarea  bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a 
unității administrativ teritoriale Jijila, pe anul 2020, conform Anexei V, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 



Art. 6 Se aprobă rectificarea secțiunii de funcționare a bugetului activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii a unității administrativ teritoriale Jijila, pe anul 2020, conform anexei VI, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 7(1) Se aprobă utilizarea sumei de 136655,63 lei,reprezentând excedentul anului anterior 2019,  a 
bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a unității administrativ teritoriale Jijila, în 
cadrul secțiunii de funcționare a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a U.A.T 
Jijila pe anul 2020; 

(2)Se aprobă preluarea sumei de 991377,92 lei, reprezentând excedentul anului anterior 2019,ca venit la 
bugetul local,care va fi utilizată în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru investiția ”Inființare sistem de distribuție 
gaze naturale în sat Garvăn,comuna Jijila,județul Tulcea.” 

Sumele primite cu titlu de subvenție de la APIA, vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost 
acordate, în condițiile legii; 

Art. 8 Se aprobă utilizarea sumei de 6286 mii lei reprezentând excedentul înregistrat la închiderea 
exercițiului, bugetar pe anul 2019, în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea unor investiții prevăzute în 
Anexa IV, în anul 2020. 

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei 
Jijila, compartimentului financiar contabil, persoanei desemnate să răspundă de aplicarea prevederilor art. 76^1 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și va fi făcută publică în condițiile legii prin publicarea în 
Monitorul Oficial Local. 
 
 
 
 

Adoptată astăzi 26.05.2020 cu 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 
                                                                
                                                

 
 
 
 
 

   Președinte de ședință                                                                           Contrasemnează 
 Consilier                                                                      Secretarul general    al comunei Jijila 
      Racheleanu Ionel                                                                               Dumitru Acriș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA JIJILA 
JUDEŢUL TULCEA 

Anexa  nr. I la H.C.L  nr.11din 26.05.2020     
Privind rectificarea  bugetului local general  al comunei Jijila 

pe anul 2020        
                                                                                                                                     mii lei 

Indicator Buget 
conform 

HCL 
nr.9/2020 

 

Influente 

+/- 

Buget 
conform 
HCL nr.  

/2020 

Venituri totale d.c. 12.635,00 +1.266,00 13.901,00 
- Venituri proprii (48.02) 3.798,00 +1.006,00 4.804,00 
- Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local 
(11.02.06) 

 
2.622,00 

 
+60,00 

 
2.682,00 

- Sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor 
descentralizate (11.02.02) 

 
1.327,00 

 
0 

 
1.327,00 

 - donatii si sponsorizari (37.02.01) 0 +2,00 2,00 
-  subvenții pentru finanțarea sănătății (42.02.41) 125,00 -2,00 123,00 
-  subvenții pentru încălzire (42.02.34) 2,00 0 2,00 
 - subvenții PNDL (42.02.65) 522,00 +200,00 722,00 
-  subventii pentru proiecte din fonduri FEN (42.02.69) 1.194,00 -3,00 1.191,00 
-sume alocate din bugetul AFIR (43.02.31) 18,00 0 18,00 
-  sume primite de la UE pentru finanțare programe(FEDR) 
(48.02.01) 

 
2.982,00 

 
+3,00 

 
2.985,00 

-  sume primite de la UE pentru finanțare 
programe(FEADR)(48.02.04) 

 
45,00 

 
0 

 
45,00 

 - Varsaminte  din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare (37.02.03) 

 
-1.402,00 

 
-1.064,00 

 
-2.466,00 

 
- Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04) 

 
1.402,00 

 
1.064,00 

 
2.466,00 

Cheltuieli totale d.c. 18.921,00 +1.266,00 20.187,00 
Cap.51.02-Autorități  publice 9.089,00 +1.043,00 10.132,00 
Cap.54.02 –Alte servicii publice 95,00 -20,00 75.00 
Cap.61.02-Ordine publica 0 +20,00 20,00 
Cap.65.02-Învătămant 284,00 0 284,00 
Cap.66.02- Sănătate 157,00 0 157,00 
Cap.67.02-Cultură 243,00 0 243,00 
Cap.68.02-Asistentă socială 2.158,00 0 2.158,00 
Cap.70.02-Servicii și dezvoltare publică 221,00 +2,00 223,00 
Cap.74.02-Protecția mediului 3.634,00 +21,00 3.655,00 
Cap.80.02-Acțiuni generale 388,00 0 388,00 
Cap.84.02-Transporturi 2.592,00 +200,00 2.792,00 
Cap.87.02-Alte acțiuni economice 60,00 0 60,00 
Cap.98.02- Excedent -6.286,00 0 -6.286,00 
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Anexa nr. II la H.C.L nr.11 din 26.05.2020 
     Privind  rectificarea secţiunii de funcţionare a bugetului local al 

 Comunei Jijila pe anul 2020  
          

                                                      
                                      mii  lei 

Indicator Buget 
conf.HCL 
nr.  9/2020 

          

Influente 
  +/- 

Buget 
conf.HCL 
nr.    /2020 
 

Secţiunea de funcţionare 
Venituri totale 

 
6.472,00 

 
+2,00 

 
6.474,00 

1. Venituri proprii 3.798,00 +1.006,00 4.804,00 
2. Sume  defalcate din TVA pt.echilibrare 2.622,00 +60,00 2.682,00 
3. Sume  defalcate din TVA pt.finanţarea cheltuielilor 
descentralizate 

 
1.327,00 

 
0 

 
1.327,00 

4. Subvenții  pentru ajutor încălzire 2,00 0 2,00 
5. Subv.pt. finanţarea sănătăţii 125,00 -2,00 123,00 
6.Donatii si sponsorizari 0 +2,00 2,00 
6.Varsaminte  din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare (37.02.03) 

 
-1.402,00  

 
-1.064,00 

 
-2.466,00 

Cheltuieli totale 6.472,00 +2,00 6.474,00 
Cap.51.02-Autorități  publice 2.495,00 0 2.495,00 
Cap.54.02.- Alte servicii publice 95,00 -20,00 75,00 
Cap.61.01-Ordine publica 0 +20,00 20,00 
Cap.65.02-Invătămant 284,00 0 284,00 
Cap.66.02-Sănătate 157,00 0 157,00 
Cap.67.02-Cultură 243,00 0 243,00 
Cap.68.02- Asistență socială 2.158,00 0 2.158,00 
Cap.70.02- Servicii publice 220,00 +2,00 222,00 
Cap.74.02-Protecția mediului 302,00 0 302,00 
Cap.80.02-Acțiuni generale 388,00 0 388,00 
Cap.84.02-Transporturi 70,00 0 70,00 
Cap.87.02-Alte acțiuni economice 60,00 0 60,00 
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Anexa nr. III la H.C.L  nr. 11 din 26. 05.2020 
Privind rectificarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 

al comunei Jijila pe anul 2020 
 
 

                                                              
Indicator Buget conf. 

HCL nr. 
9/2020 

Influențe 
       +/- 

Buget conf. 
HCL nr./ 

2020 
Secţiunea de dezvoltare 
Venituri totale d.c. 

 
6.163,00 

 
+1.264,00 

 
7.427,00 

1.Venituri proprii(39.02) 0 0 0 
2.Subventii de la bugetul de stat (PNDL) (42.02.65) 522,00 +200,00 722,00 
3.Subventii pt proiecte finanțate FEN(42.02.69) 1.194,00 -3,00 1.191,00 
4.Sume alocate din bugetul AFIR(43.02.31) 18,00 0 18,00 
5. Sume primite de la UE pentru finanțare 
programe(FEDR) (48.02.01) 

 
2.982,00 

 
+3,00 

 
2.985,00 

6. Sume primite de la UE pentru finanțare 
programe(FEADR)(48.02.04) 

 
45,00 

 
0 

 
45,00 

7.Varsaminte din secțiunea de funcționare 
(37.02.04) 

 
1.402,00 

 
+1.064,00 

 
2.466,00 

Cheltuieli totale  12.449,00 +1.264,00 13.713,00 
Cap.51.02- Autorități  publice 6.594,00 +1.043,00 7.637,00 
Cap.70.02-Servicii publice 1,00 0 1,00 
Cap.74.02-Protecția mediului 3.332,00 +21,00 3.353,00 
Cap.84.02- Transporturi 2.522,00 +200,00 2.722,00 
Cap.98.02-Excedent -6.286,00 0 -6.286,00 
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Anexa nr. IV la H.C.L  nr.11 din 26. 05.2020 
privind rectificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2020  

 

                    -mii 
lei- 

1. Cap. 51.02 - Autorități executive  7,637 
* Construcție Grădinița cu program normal loc. Jijila, jud. Tulcea 476 
*Construire Scoală nouă sat Jijila, jud. Tulcea* 3,980 
*Construire  piața agroalimentară în comuna Jijila jud. Tulcea* 543 
* Documentație tehnică inv.*Înființare sistem de distribuție  gaze naturale sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea 178 
* Înființare sistem de distribuție  gaze naturale sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea 1836 
* Amenajare parcare   comuna Jijila,județul Tulcea* 30 
* Dotări independente (aparat ISU, lama deszăpezire, programe informatice) 23 
* Reparații capitale (modificare instalație gaze sediu) 25 
* Reabilitare infrastructură (cimitir) în sat Jijila județul Tulcea 546 

 
2. Cap. 70.02. - Locuințe servicii si dezvoltare publică 1 

* Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea 1 
 

3. Cap.74.02. - Protecția mediului 3353 
* Modernizare sistem apă potabilă și înființare sistem canalizare  comuna Jijila jud. Tulcea* 3320 
* Documentație tehnică inv. (Centrală  electrică pe biomasă cu racord SEN) 33 

 
4. Cap. 84.02. - Străzi 2722 

*Documentație tehnică inv* Modernizare rețele stradale și drumuri de interes local com. Jijila, jud. Tulcea* 60 
* Modernizare rețele stradale și drumuri de interes local com. Jijila, jud. Tulcea 2327 
*Documentație tehnică inv* Modernizare drumuri locale com. Jijila, jud. Tulcea* 335 
 
 
 
 
Președinte de ședință                                                                                                Contrasemnează 
         Consilier                              Secretar general al comunei Jijila 
                                                                                    Dumitru  Acris 
 

 

 

 

 



 

COMUNA JIJILA 
JUDEŢUL TULCEA 
 
 
 
 
 

Anexa nr.V la H.C.L   nr .11 din 26.05.2020 
 

Privind rectificarea    bugetului  general  al activităților finanțate   integral  din venituri proprii   pe anul 
2020 

 
 
                                  mii  lei 

Indicator Buget 
conf.HCL nr.   

9/2020 

Influențe 
+/- 

Buget 
conf.HCL 
nr.   /2020 

Buget venituri proprii 
Venituri totale d.c. 

 
325,00 

 
0 

 
325,00 

- alte activităţi în domeniul 
agriculturii (30.10.09) 

 
300,00 

 
0 

 
300,00 

- venituri din învățămant(30.10.05) 25,00 0 25,00 
Cheltuieli totale d.c. 1.453,00 -991,00 462,00 
Cap.65.10- Invățămant 162,00 0 162,00 
Cap.83.10-Agricultură 1.291,00 -991,00 300,00 
Cap.98.10-Excedent  -1.128,00 991,00 -137,00 
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                   Anexa nr. VI la H.C.L nr.11din 26.05.2020    
 

Privind  rectificarea     secțiunii de funcționare  a bugetului    finanțat integral  din venituri proprii   pe anul 
2020  

 
                                                                Mii  lei 

Indicator Buget conf. 
HCL nr. 9 / 

2020 

Influențe 
      +/- 

Buget conf. 
HCL nr.   

/2020 
Buget venituri proprii 
Venituri totale d.c. 

 
325,00 

 
0 

 
325,00 

- alte activităţi în domeniul agriculturii (30.10.09) 300,00 0 300,00 
- venituri din învățămant(30.10.05) 25,00 0 25,00 
Cheltuieli totale d.c. 1.453,00 -991,00 462,00 
Cap.65.10- Învățămant 162,00 0 162,00 
Cap.83.10-Agricultură 1.291,00 -991,00 300,00 
Cap.98.10-Excedent -1.128,00 991,00 -137,00 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 din 19.05.2020 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a 

cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei Jijila, pentru obiectivul de investiții:  
”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” 

în urma finalizării procedurii de achiziție publică 
 

 
Consiliul local al comunei Jijila, întrunit în ședință ordinară la data de ____2020, la care participă 

un număr de __consilieri locali 
Având în vedere: 

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 28/2013; 

- Prevederile Ordinului nr. 2878/2019 din 14 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 
1.851/2013; 

- Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru 
al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice; 

- Referatul de aprobare nr.3904/19.05.2020 al primarului comunei Jijila; 
- Referatul de specilaitate nr.3915/19.05.2020; 
- Avizul comisie de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Jijila; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (3), lit. d), art. 139 și art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța 
de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA, adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție: 

”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea”,  conform Anexei nr. 1;  
Art. 2 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri 

locale în comuna Jijila, județul Tulcea”,  conform Anexei nr. 2; 
Art. 3 Se aprobă cheltuielile de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei Jijila, în sumă 

de 461.822,18 lei inclusiv TVA, pentru obiectivul: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, 

județul Tulcea”; 


