
_____________________________________________________________________________________ 
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 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

HOTĂRÂREA Nr.8/01.02.2021 
privind  exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea 

terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările pentru 
relocare rețele  electrice și de telecomunicații pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste 

Dunăre în zona Brăila”. 

Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de01.02.2021, legal 
constituită,la care participă un număr de 10 consilieri  locali. 

Având în vedere: 

 -      Proiectul de hotărâre nr.7/01.02.2021, inițiat de primarul comunei Jijila-Costică Deacu; 
 -      Referatul de probare al primarului comunei Jijila, cu nr.1817/01.02.2021; 
 -      Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Jijila; 
 -     Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Jijila; 

 Ținând cont de adresa SC EXIMPROD GRUPO SRL prin care solicită acordul Consiliului local al comunei 
Jijila,cu privire la utilizarea temporară a terenurilor,proprietatea comunei Jijila,pentru lucrarea de relocare instalații 
electrice și de telecomunicații pentr obiectivul ”POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE ÎN ZONA BRĂILA”  

În conformitate cu prevederile Legii nr 501991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. c) din OUG  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

În temeiul art. 139, alin (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr 57/2019, privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

ART. 1 Consiliul local al comunei Jijila își exprimă acordul cu privire la utilizarea terenurilor înscrise în 
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările pentru relocare 
rețele electrice și telecomunicații pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila.” 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei Jijila și 
va fi făcută publică prin afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local. 

Adoptată astăzi 01.02.2021 cu un număr de 10 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

Președinte de ședință                                       Contrasemnează, 

Băluță Crăciun      Secretar general al comunei Jijila 

                               Dumitru Acriș 

 

 

 



ANEXA nr.1 la H.C.L nr.8/01.02.2021 

 

 

TABEL  

cu terenurile detinute de UAT Jijila  pentru care s-a dat acordul Consiliului Local în vederea  utilizării 
TEMPORARE a acestora pentru  relocarea retelelor electrice si de telecomunicatii,  în scopul  creerii 

conditiilor de coexistentă cu drumurile  aferente proiectului ” Pod suspendat peste Dunăre în zona 

Brăila”. 

 

 

Nr. 

Crt  

Nr. 

Tarla 

Nr. 

parcela 
Nr.cad Nr. CF 

Suprafata 

Teren 

afectata  

[mp] 

Codul obiectului de 

constructii 

1 6 7 8 9 11 12 

1 18 565 33161 33161 4015 Ob29 400kV 

2 18 565 33161 33161 2841 Ob30 400kV 

   Total Jijila: 6856  

 

 

Președinte de ședință                                                                     Contrasemnează 

Băluță Crăciun                                                                Secretar general al comunei Jijila 

                                                                                                          Dumitru Acriș 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


