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PROIECT DE HOTARARE Nr. 37/21.10.2021 

cu privire la majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea 
și funcționarea compartimentului contabilitate 

 
 
 
 

Consiliul local al comunei Jijila, jud. Tulcea, întrunit in ședință extraordinara de îndată, legal 
constituita la care participa un numar de __  consilieri; 

Vazand proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Jijila – Deacu Costică ; 
Avand H.C.L nr.19.29.03.2016 privind organizarea și exercitarea activității de contabilitate; 
Tinand cont de raportul compartimentului de specialitate,referatul de aprobare al proiectului de 

hotărâre si de avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
In baza prevederilor art.10,art.76,art.89 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul  prevederilor art. 129, alin (7) lit. g) art.139,  art.196 alin (1) lit.(a) și art. 136 alin (1) din 

O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

HOTARASTE: 
 

 
 
 Art 1.(1) Se aprobă majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind 
organizarea și exercitarea activității de contabilitate.  
 (2) Se aprobă încheierea unui act adițional la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea 
activității de contabilitate; 
 (3) Obligațiile financiare ,în sumă de 6000 lei/lună,vor fi asigurate din bugetul local, fii înscrise în 
Actul adițional la Acordul de cooperare; 
 Art 2. Primarul comunei Jijila, prin aparatul propriu de specialitate, respectiv, compartimentul 
contabilitate, are obligatia ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 Art 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului 
comunei Jijila, compartimentul financiar contabil, persoanei desemnate sa raspunda de aplicarea 
prevederilor art. 76^1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si va fi facuta publica prin 
publicare în M.O. 
 

Adoptata astazi, 07.01.2021, cu ____   voturi pentru, din totalul de 15 consilieri alesi. 
 
 
 
    Inițiator proiect de hotărâre                     Contrasemneaza, 
  Primar                                                   Secretarul general al comunei Jijila 
       Costică Deacu                        Dumitru Acriș 

 


