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HOTĂRÂREA Nr.23/27.08.2020 

cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 33161, situat în extravilanul 
comunei Jijila,satul Jijila, în trei loturi 

Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară, legal constituită, la care 
participă un număr de 11 consilieri; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Jijila-Deacu Costică; 
-Referatul compartimentului de specialitate; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila; 
-Referatul de admitere,la cererea nr.7098/13.02.2017,a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea; 
-Documentația cadastrală prin care se propune dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral: 33161; 
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Jijila; 
În baza prevederilor:  

-legea nr.7/1996 ,cadastrului și publicității imobiliare Republicată; 

-Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în evidențele de cadastru și 
evidență funciară; 
-legea 18/1991 a fondului funciar,Republicată; 
-art.879 și  art.880 din Codul civil; 

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 

HOTĂRÂȘTE: 

Art.1(1) Se aprobă dezlipirea imobilului teren situat în extravilanul,comunei Jijila,sat Jijila, în suprafață totală  de 
439356 mp,având numărul cadastral: 33161,în trei loturi,astfel: 
a)Lotul nr.1 situat în comuna Jijila, satul Jijila,având numărul cadastral: 34856, în suprafață de 434745 mp;                          
b)Lotul nr.2 situat în comuna Jijila,satul Jijila, având numărul cadastral: 34857, în suprafață de 2876 mp; 
c) Lotul nr.3 situat în comuna Jijila,satul Jijila,având numărul cadastral: 34858, în suprafață de 1735 mp;         
Art. 2(1) Primarul comunei Jijila, Deacu Costică, este împuternicit ca în  condițiile legii,să facă toate demersurile,ce 
sunt necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri,precum și să semneze actul notarial de dezlipire la notarul 
public.  
(2) În cazul când primarul comunei Jijila se află într-una din situațiile prevăzute de lege, în care atribuțiile sale sunt 
exercitate de înlocuitorul de drept al acestuia, se împuternicește viceprimarul comunei Jijila, Banea Aurelian, să 
semneze actul de dezlipire la notarul public;                                                                                                                                                  
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei Jijila, 
compartimentului financiar contabil,compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului,administrarea domeniului 
public și privat al comunei Jijila  și va fi făcută publică prin publicare în M.O.L 
 

Adoptată astăzi, 27.08.2020 cu 11 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși, prezenți: 11 
 
 
                 Președinte de ședință                                                        Contrasemnează 
                          Consilier, Dumitru Nicoară                                   Secretarul general al  comunei Jijila 
                                                                                                                        Acriș Dumitru   ` 


