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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 23/16.09.2021 
privind modificarea și completarea H.C.L nr.27/22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal”Construire școală nouă,sat Jijila,comuna Jijila,județul Tulcea” 
 
 

 
Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinara de îndată  legal constituită,la 

care participă _ consilieri locali. 
Văzând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Jijila – Costică Deacu, 
Având în vedere: 
- Referatul  de aprobare  al primarului comunei Jijila,; 
- Raportul  de specialitate al compartimentului de specialitate; 
- H.C.L nr.27/22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal”Construire școală nouă,sat 

Jijila,comuna Jijila,județul Tulcea” 
Ținând cont  de avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
În baza prevederilor: 
- legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 
-Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului și urbanismul,cu modificările și completările ulterioare; 
-Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul,cu modificările și completările ulterioare; 
-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții,republicată cu modificările și completările ulterioare; 

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 Articolul nr.1 al H.C.L nr.27/22.06.2018 se modifică și se completează,cu aliniatul  (1) care are enunțul 
înscris în art.1 al H.C.L nr.27/22.06.2018 și aliniatul (2) care va avea următorul cuprins: 

”Durata de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal ”Construire școală nouă,sat Jijila,comuna Jijila,județul 
Tulcea” este de 6 ani . 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei 
Jijila,Consiliului județean Tulcea și va fi făcută publică în condițiile legii prin publicarea în Monitorul Oficial Local. 
 

Adoptată astăzi 16.09.2021 cu _ voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși.                           
 
 

      Inițiator proiect de hotărâre                                                         Contrasemnează 
 Primar                                                                    Secretarul general    al comunei Jijila 
       Costică Deacu                                                                              Dumitru Acriș 
 
 
 


