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HOTĂRÂREA nr. 16/ 10. 08.2020 

privind aprobarea valorii finale de investiție a proiectului:  
”Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea” 

 
 

 Consiliul Local al comunei JIJILA, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară de îndată din data 
de 10.08.2020,legal constituită,  fiind prezenți 11 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. 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 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; 

 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.4474/02.06.2020; 
 Anexa nr.7 la Normele metodologice înregistrată la Primăria comunei Jijila sub 

nr.6208/25.06.2020,prin care Primarul comunei Jijila,comunică Ministerului Lucrărilor Publice 
,Dezvoltării și Administrației,finalizarea obiectivului de investiții ”REABILITARE 
INFRASTRUCTURĂ ÎN COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA”,făcând cunoscută valoarea totală 
a investiției,suma totală decontată de la bugetul de stat,suma totală decontată din bugetul local; 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila, Deacu Costică; 
 Raportul compartimentului de resort; 
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 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 Se aprobă valoarea finală de investiție a proiectului: ”Reabilitare infrastructură în comuna 
Jijila, județul Tulcea”: 

- Valoare totală a investiției: 583.471,50 lei cu TVA; 
- Valoare finanțată de la bugetul de stat: 521.026,30 lei cu TVA; 
- Valoare de la bugetul local: 62.445,20 lei cu TVA. 

 
 Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Tulcea, primarului comunei 
Jijila, compartimentului financiar contabil și va fi făcută publică prin afișarea la sediul instituției și pe site în 
Monitorul Oficial Local. 

 

Adoptată astăzi 10.08.2020 cu 11 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși.  
                          

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


