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PROIECT DISPOZIȚIE nr. 135 /16.09.2021 
privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea 

în ședință extraordinară de îndată  pe data de 16.09.2021 
Costică Deacu, primar al comunei Jijila, județul Tulcea; 

 
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2)   din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
e) dispoziţiile art. 129 alin. (1), art. 133 alin. (2), art 135, art. 155 alin (1) lit b) și alin (3) lit b) din 

Ordonanța de Urgență  nr 57/2019 privind Codul administrativ 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul 

administrativ   
 

emit următoarea dispoziţie: 
 
 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară  de 
îndată, pe data de 16.09.2021, ora 1500,la Căminul Cultural  al comunei Jijila, cu proiectul ordinii de zi 
prevăzut în Anexă la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 
Art. 2 – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Jijila, 
fiind transmise consilierilor locali, după caz, și în format electronic, potrivit opțiunii acestora. 

(2) Proiectul de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Jijila, înscrise în anexa prevăzută la art. 1.  

(3) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de 
hotărâre. 
Art. 3. – Prezenta dispoziţie se comunică  în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului 
Tulcea,primarului comunei Jijila,secretarului general al comunei Jijila și va fi făcută publică prin afișare pe 
pagina de internet a unității administrative teritoriale-comuna Jijila sau prin alte mijloace de publicitate 
prevăzute de lege. 
 

Emisă astăzi, 16.09.2021 
 
                     Primar,                                                                                 Contrasemnează, 
                Costică  Deacu                                                                 Secretarul general al comunei Jijila 

                                                                                           Dumitru Acriș  
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 HOTĂRÂREA Nr. 24/16.09.2021 
cu privire la aprobarea de principiu a schimbării destinației, pe perioadă nedeterminată,a terenului și 

clădirilor C3,C4 și C5,cu număr cadastral 33884-având destinația ”ȘCOALĂ CU CLASELE I-VIII si GRUP 
SANITAR EXTERIOR,LOCALITATEA JIJILA”,trecerii din domeniul public al comunei Jijila în domeniul 

privat al comunei Jijila,a scoaterii din funcțiune,casării și demolării acestora. 
 
 

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

care participă 8 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; 
Ținând cont  de avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
În baza prevederilor: 
-art.112 din Legea nr.1/2011-legea educației naționale cu modiifcările și completările ulterioare; 
-art.9 din Ordinul nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 

schimbarea destinației bazei material a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat precum și 
condițiile necesare acordării acestora; 

-art.2 din OG nr..112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune,casare și valorificare a 
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative- teritoriale,aprobată prin 
legea nr.246/2001; 

-art.1 alin.1 și art.8 din legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

-art.129 alin.2 lit.c),art.361 alin.2-alin.4 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

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 Se aprobă de principiu,în condițiile legii,schimbarea destinației,pe perioadă nedeterminată,a terenului 
și clădirilor C3,C4 și C5,având destinația ”SCOALĂ CU CLASELE I-VIII și GRUP SANITAR 
EXTERIOR,LOCALITATEA JIJILA  

Art. 2(1) Se aprobă de principiu trecerea, în condițiile legii, din domeniul public al comunei Jijila,în domeniul 
privat al comunei Jijila,a imobilelor-construcții,C3,C4 și C5, având destinația SCOALĂ CU CLASELE I-VIII și 
GRUP SANITAR EXTERIOR,LOCALITATEA JIJILA”.  

(2)Trecerea imobilelor construcții,C3,C4 și C5,din domeniul public al comunei Jijila,în domeniul privat al 
comunei Jijila,se face în scopul demolării și scoaterii din funcțiune a acestora,urmând ca pe terenul liber de construcții 
să fie amenajată,în condițiile legii, zona curții de recreație,zona terenurilor și instalațiilor sportive și zona verde 
,respectându-se prevederile H.G nr.525/1996,Anexa 2. 


