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PROIECT DISPOZIȚIE nr. 197 /27.12.2021 
privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea 

în ședință extraordinară de îndată  pe data de 27.12.2021 
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 27.12.2021, ora 1300,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, 27.12.2021 
 
                     Primar,                                                                                 Contrasemnează, 
                Costică  Deacu                                                                 Secretarul general al comunei Jijila 

                                                                                           Dumitru Acriș  

 

 



 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ 
COMUNA JIJILA 

JUDETUL TULCEA 
PRIMARUL COMUNEI JIJILA 

Adress: Primaria  Jijila, cod postal 827110, com.Jijila ,jud. Tulcea 
Tel/Fax:0240/550002, 0240/550024, www.comunajijila.ro, 

e-mail:prmrjijila@yahoo.com 
CUI: 4508690 

 

Anexă la Proiectul de dispoziție nr. 197/27.12.2021 

 
 
 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a ședinței extraordinare de îndată  a Consiliului local al comunei Jijila, 

convocată pe data de 27.12.2021, ora 1300 

 

 

 

 

 

 

 

1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021.  . 

       

Spre avizare Comisiilor de specialitate: 
 

b) Comisia de specialitate nr.1 

 

 

 

 

 

 

Primar,                                                                             Contrasemnează, 
                  Costică  Deacu                                                          Secretarul general al comunei Jijila 

                                                                              Dumitru Acriș  
 
 


