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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.14/31.05.2021 
 cu privire la aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod 

suspendat peste Dunăre în zona Brăila”,aflate în proprietatea publică a comunei Jijila,în 
proprietatea statului,precum și aprobarea utilizării acestor terenuri,administrate sau aflate 

în proprietatea comunei Jijila,de către beneficiarul investiției,pe toată perioada derulării 
proiectului 

 
 

Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară , la data de 31.05.2021, legal constituită,la 
care participă un număr de _ consilieri  locali. 

Având în vedere: 

 -      Proiectul de hotărâre nr.14/26.05.2021, inițiat de primarul comunei Jijila-Costică Deacu; 

 -      Referatul de probare al primarului comunei Jijila; 

 -      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 nr.37946/12.05.2021 având ca obiect,înștiințare în temeiul art.28 din legea 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării  unor obiective de 
interes național,județean și local, precum și adresa nr.42713/26.05.2021,având ca obiect solicitare acord 
de principiu cu privire la utilizarea terenurilor aflate în administrare sau proprietatea comunei Jijila,în 
vederea execuției proiectului de investiție ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”; 

În conformitate cu prevederile: 
-Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor 

obiective de interes național,județean și local; 
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 Se aprobă de principiu,trecerea terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod suspendat peste 
Dunăre în zona Brăila,așa cum vor fi inventariate în domeniul public al comunei Jijila,în baza documentației 
întocmite cu consultarea ,Companiei Naționale de Administare a Infrastructurii Rutiere SA. 

Art.2 Se aprobă utilizarea terenurilor administrate sau aflate în proprietaea comunei Jijila de către 
beneficiarul investiției ,în scopul realizării obiectivului de investiție” Pod suspendat peste Dunăre în zona 
Brăila”;  

Art.3 Primarul comunei Jijila este împuternicit să facă toate demersurile legale ,cu privire la 
inventarierea terenurilor în cauză,întocmind documentația cerută de lege pentru un astfel de 
demers,informând CNAIR,cu privire la aparteneța acestora la domeniul public al comunei Jijila; 

Art. 4 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 ________ cu un număr de __ voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

Inițiator proiect de hotărâre  

         Primar                                         Contrasemnează, 

Costică Deacu         Secretar general al comunei Jijila 
                                           Dumitru Acriș 

 


