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HOTĂRÂREA nr. 9 / 15.02.2021 

cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 34/15.12.2020  privind aprobarea investiției – 
 ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”  

 
 

 Consiliul local al comunei Jijila, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 15.02.2021, legal 
constituită, la care participă un număr de 10 consilieri  locali 
 În baza: 

-Referatul de aprobare nr. 2146 din 15.02.2021 al Primarului comunei Jijila; 
-Referatul de specialitate nr. 2145 din 15.02.2021 întocmit de administratorul public-Deacu Alexandrina; 

 Având în vedere prevederile: 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1 alin.(2), art. 3 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- TITLUL II - Gazele naturale din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 89 din 10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
Tinând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al comunei Jijila,; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b” coroborate cu alin. (4) lit. „d” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. „e” şi art.196 alin.(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 Art. 1. Se modifică art. 3 din HCL nr. 34/15.12.2020 și va avea următorul cuprins: Se aprobă constituirea 
unei garanții de bună execuție în favoarea Distrigaz Sud Rețele S.R.L., în procent de 3% din valoarea totală de 
3.230.890 lei cu TVA, în vederea executării Contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției: Înființare 
sistem de distribuție gaze naturale, în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”. 
 
 Art. 2 Se modifică art.2 din HCL nr. 34/15.12.2020 care va avea următorul cuprins: ”(1) Sumele necesare 
investiției menționate la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului local al comunei Jijila, 
aferent anilor 2020-2022. 
 (2) Consiliul local al comunei Jijila își însușește Devizul general al investiției, așa cu a fost întocmit la faza 
de Proiect Tehnic, întocmit de SC PRISMA SERV COMPANY SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 ART. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - județul Tulcea, compartimentului 
contabilitate, persoanelor interesate și va fi făcută publică prin afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local. 
 

Adoptată astăzi 15.02.2021 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 
 


