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DISPOZIȚIA nr. 5 /19.01.2021
privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea
în ședință ordinară pe data de 26.01.2021
Costică Deacu, primar al comunei Jijila, județul Tulcea;
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
e) dispoziţiile art. 129 alin. (1), art. 133 alin. (2), art 135, art. 155 alin (1) lit b) și alin (3) lit b) din
Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul
administrativ
emit următoarea dispoziţie:
Art. 1. (1) Se convoacă Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe
data de 26.01.2021, ora 1500, în sala Căminului Cultural al comunei Jijila, cu proiectul ordinii de zi
prevăzut în Anexă la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) Desfășurarea ședinței se va face cu respectarea prevederilor legale impuse de situația de alertă
instituită pe teritoriul României și cu respectarea regulilor de disciplina sanitară stabilite de autoritățile cu
atribuții în domeniu.
Art. 2 – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei
comunei Jijila, fiind transmise consilierilor locali, după caz, și în format electronic, potrivit opțiunii
acestora.
(2) Proiectul de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local
al comunei Jijila, înscrise în anexa prevăzută la art. 1.
(3) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de
hotărâre.
Art. 3. – Prezenta dispoziţie se comunică în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Tulcea,
primarului comunei Jijila, secretarului general al comunei Jijila și va fi făcută publică prin afișare pe
pagina de internet a unității administrative teritoriale-comuna Jijila sau prin alte mijloace de publicitate
prevăzute de lege.
Emisă astăzi, 19.01.2021
Primar,
Costică Deacu

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Jijila
Dumitru Acriș
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_ Anexă

la Dispoziția nr.5/19.01.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinară a Consiliului local al comunei Jijila,
convocată pe data de 26.01.2021, ora 1500

1. Proiect de hotărâre nr.30/10/12.2020 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de
învătământ de pe teritoriul comunei Jijila,județul Tulcea,pentru anulșcolar 2021-2024.
Inițiator: Primar, Costică Deacu
2. Proiect de hotărâre nr 34/15.12.2020 cu privire la modificarea Anexei nr.1-”Taxa specială de
salubrizare” a H.C.L Nr.10/26.05.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul
2021.
Inițiator: Primar, Costică Deacu
3. Proiect de hotărâre nr.4/19.01.2021 cu privire la aprobarea modului de întocmire a registrului
agricol în perioada 2020-2024.
Inițiator: Primar, Costică
Deacu
4. Proiect de hotărâre nr.5/19.01.2021 cu privire la modificarea și completarea H.C.L
Nr.19/27.08.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate,caietului de sarcini,instrucțiuni
pentru solicitanți și stabilirea comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii
închirierii unor terenuri arabile libere,proprietatea privată a comunei Jijila,în vederea atribuirii ân
condițiile art.16 din legea nr.32/2019 crescătorilor de animale.
Inițiator: Primar, Costică Deacu

5. Proiect de hotărâre nr.6 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local,pe anul
2021, întocmit în baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
Inițiator: Primar, Costică Deacu
6. Diverse.
Spre avizare Comisiilor de specialitate:

a) Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea
domeniului public si privat, agricultura, gospodărie comunală, protecția mediului, amenajarea
teritoriului si urbanism.
b) Comisia nr.2 pentru administrație public locală,juridică,apărarea ordinii și liniștii publice,apărarea
împotriva dezastrelor.
c) Comisia nr.3 pentru învățământ,sănătate și familie,activități social-culturale,culte ,muncă și
ptotecție social,sport și turism.
Primar,
Contrasemnează,
Costică Deacu
Secretarul general al comunei Jijila
Dumitru Acriș

