
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ 
COMUNA JIJILA 

JUDETUL TULCEA 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI JIJILA 

Adress: Primaria  Jijila, cod postal 827110, com.Jijila ,jud. Tulcea 
Tel/Fax:0240/550002, 0240/550024, www.comunajijila.ro, 

e-mail:prmrjijila@yahoo.com 
CUI: 4508690 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
                                                   

HOTÂRĂREA NR. 28/10.11.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Jijila,județul Tulcea 

 

 Consiliul local al comunei Jijila, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 10.11. 2020, 
prezenţi fiind un număr de 14 consilieri; 
 Având în vedere propunerilor făcute de consilierii în funcție,consemnate în procesul verbal al ședinței; 
  În baza prevederilor art.124 OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și  H.C.L nr.50/29.10.2019 
privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al comunei 
Jijila; 
 În temeiul  prevederilor art. 129, alin (7) lit. g) art.139,  art.196 alin (1) lit.(a) și art. 136 alin (1) din 
O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

H o t ă r ă ş t e: 
    

Art.1.  (1) Se organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Jijila, pe domenii 
de activitate, astfel: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea 
domeniului public și privat, agricultură ,gospodărire comunală, protecția mediului, amenajarea 
teritoriului și urbanism. 

1. CHIRNOAGĂ COSTICĂ 
2. STEREA LĂCRĂMIOARA 
3. BANEA MARIAN 
4. CIOBANU VIOREL 
5. SAVA GHEORGHE 
 

II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, 
apărarea împotriva dezastrelor; 

1. DOROBANȚU NICOLAE 
2. CRĂCIUN BĂLUȚĂ 
3. BURDUF MARIANA 
4. GERU VASILE 

 
 
 

 



III. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și 
protecție socială, protecția copilului, sport și turism. 

1. BANEA MARINEL 

2. MOROIANU VASILE-VALENTIN 

3. ALECU SORIN 

4. NEACȘU AUREL 

5. DUDU NICU 

 (2) Funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute de lege și Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Jijila; 

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Tulcea și va fi făcută publică 
prin afișare la sediul Consiliului local al comunei Jijila și prin publicare în Monitorul oficial local;  

   

  

 Adoptată astăzi, 10.11.2020, cu un număr de 14 voturi pentru.  
 

 
 

         

 Președinte de ședință,           Contrasemnează, 
  Costică Chirnoagă          Secretar general al comunei Jijila, 
                Dumitru Acriș 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


