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  HOTĂRÂREA Nr.6/26.01.2021 
cu privire la modificarea și completarea H.C.L Nr.19/27.08.2020 privind aprobarea studiului 
de oportunitate, caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru   solicitanți și stabilirea 
componenței comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor 
terenuri arabile libere , proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile 
art.16 din Legea nr.32/2019 crescătorilor de animale. 

 

 

 

 

Consliul local al comunei Jijila – întrunit în ședința ordinară,legal constituită, la data de 26.01.2021 
la care participă un număr de 15 consilieri locali; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre elaborat de primarul comunei Jijila; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila; 
- Raportul la proiectul de hotărâre al compartimentului de specialitate; 
- Avizul favorabil al comisiei  de specialitate ; 
- Ordinul nr.291/2008 emis de Prefectul județului Tulcea privind reconstituirea islazului comunei 

Jijila, județul Tulcea . 
- În baza prevederilor Legii nr.32/2019-Legea zootehniei; 

- 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: 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 

1. Art. 1. –(1)  Se completează art1 al 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 în condițiile art.16 din legea nr.32/2019 crescătorilor de 
animale,cu aliniatul (2^2),care va avea următorul cuprins:”Pentru procedura concurențială sunt 
aplicabile prevederile Codului civil,ale O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrative,precum și 
cele ale H.C.L nr.21/18.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadrude închiriere a 
bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Jijila; 
(2) Se modifică art.17,pct.17.4,din  Anexa 3 a H.C.L Nr.19/27.08.2020,care va avea următorul 

cuprins: 
„Taxa de închiriere anuală se va achita în lei,de către locatari începând cu anul 2021,în două 

tranșe:60% din valoarea chiriei anuale până la data de 31.iulie a fiecărui an calendaristic,40% din valoarea 
chiriei anuale până la data de 31octombrie a fiecărui an calendaristic.” 



(3) Se modifică art.21,pct.21.3,Anexa 3 a HC.L nr.19 /27.08.2020,completându-se cu lit.s: dovada 
achitării taxei de participare în sumă de 50 lei.” 

(4) Se modifică art.22 pct.22.4 din Anexa 3,care va avea următorul cuprins:”Plata chiriei se va face 
începând cu anul 2021 în două tranșe: 60% din valoarea chiriei anuale până la data de 31.iulie. a fiecărui an 
calendaristic,40% din valoarea chiriei anuale până la data de 31octombrie a fiecărui an calendaristic.” 

Executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calculul de dobânzi și penalitți de întârziere 
conform dispozițiilor legale. 

În situația în care chiria nu este achitată până la sfârșitul anului calendaristic,contractul se reziliează 
de drept fără alte formalități.” 

Art.2 Se modifică și se completează art.3 din H.C.L nr.19/27.08.2020,care va avea următorul 
cuprins: 

”Se aprobă numirea membrilor și se stabilește componența comisiei de analiză și soluționare a 
cererilor în vederea închirierii prin atribuire directă și a comisia de licitație,în aceeași componență , după 
cum urmează: 

     1.Caluschi Ion –inspector- președinte  
     2.Banea Marian-viceprimar, – membru  
     3.Hagighiol Gabriela, consilier – membru 
     4.Drăgoiu Dumitra, referent – membru  
     5.Duduță Violeta, inspector – membru 
     6.Bejenaru Valerica, inspector – membru  
     7.Petru Maria, inspector – membru  

(2) Se numește președintele comisiei de analiză și soluționare a cererilor dl.Caluschi Ion 
(3) Se numește secretarul comisiei de analiză și soluționare a cererilor dl Duduță Ștefan.” 
Art.3 Se modifică și se completează art.4 din H.C.L nr.19/27.08.2020,care va avea următorul 

cuprins: 
”Se stabilește comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență: 
1.Enache Viorel –președinte; 
2.Sima Nicoleta-membru; 
3.Geru Natașa – membru;” 
Art.4 Prevederile HC.Lnr.19/27.08.2020,rămân în vigoare, cu excepția celor care au fost modificate 

și completate prin prezenta hotărâre. 
  
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului –Județul Tulcea,Primarului comunei 

Jijila,persoanelor desemnate la art.2 și art.3,compartimentului registrul agricol,compartimentului 
contabilitate,impozite și taxe locale,fiind făcută publică,în condițiile legii prin publicare în M.O.L. 

 
Adoptată astăzi 26.01.2020, cu 9 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali aleși,6 abțineri; 

 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 


