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 HOTĂRÂREA nr. 13. /10.02.2022 

cu privire la modificarea H.C.L. nr. 33/28.10.2021 
privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție:  

”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila,  

comuna Jijila, județul Tulcea” 
Consiliul local al comunei Jijila întrunit  în ședință extraordinară de îndată la data de 10.02.2022. 
Având în vedere: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;  

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico–

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
- Ordonanța de Urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor 

finanțate din fonduri publice; 
- Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și 

a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, așa cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 43/2019; 

- Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 
Saligny" – în cadrul căreia se intenționează depunerea cererii de finanțare. 

- Ordinul nr. 1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a) - d) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 
 
Luând act de: 
a) Solicitarea de clarificare nr. 168 din 26.01.2022, înregistrată la Primăria comunei Jijila la nr. 1791 
din 28.01.2022, de la MDLPA.–Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, referitoare 
la cererea de finanțare a obiectivului de investiții: ”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în 
satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 
a). Referatul de aprobare întocmit de domnul Costică Deacu, primarul comunei Jijila, județul Tulcea, 
înregistrat sub nr. 2191/10.02.2022;                   
b). Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2192/10.02.2022; 
c). Avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului local. 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (3), lit. d), art. 139 și art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA, adoptă prezenta hotărâre: 
 



 Art. 1 Art. 1 Se modifică Cererea de finanțare nr. 9963/02.11.2021, înregistrată la MDLPA cu 
137416/02.11.2021, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în 
satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”,formulată de primarul comunei Jijila și depusă în 
cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Se modifică Devizul general estimativ al obiectivului de investiții: ”Modernizare și extindere 
sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”, conform Anexei nr. 2, așa 
cum a fost întocmit de S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L., însușit și aprobat de primarul comunei Jijila, în 
calitatea sa de ordonator principal de credite, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3 Primarul comunei Jijila are obligația ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri,fiind 
împuternicit să semneze toate actele și documentele ce fac obiectul proiectului mai sus menționat; 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Tulcea, Primarului comunei 

Jijila și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii, prin afișare în Monitorul Oficial Local. 
 

 
Adoptată astăzi, 10.02. 2022 cu un număr de 11 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aleși; 

 
 
 
              Președinte de ședință                                                      Contrasemnează  

                   Consilier local                                                 Secretar general al comunei Jijila 

                     Vasile Geru                                                                 Dumitru Acriș 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 13 din 10.02.2022 
 

Anexa nr. 1 
la normele metodologice 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: COMUNA JIJILA 

JUDEȚUL: TULCEA 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 

(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA 

Denumirea obiectivului de investiții: 
MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE 
APĂ POTABILĂ ÎN SATELE GARVĂN ȘI 
JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție; 
 

Categoria de investiție: 

a. alimentări cu apă și stații de tratare a apei  
(construcție nouă/ extindere/ reabilitare/  
modernizare); 
 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  
Străzi în localitatea Jijila și localitatea Garvăn, 
Comuna Jijila, Județul Tulcea 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

36 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 

…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 11,847,863.81 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 11,407,878.88 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  439,984.93 lei 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

9,969,249.29 lei 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 6,153.86  / locuitor 
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 



a) Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei: 
- Lungime rețea de distribuție: 22612.00  metri; 
- Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): 1620; 
- Sursa de apă: existentă;  
- Rezervor de înmagazinare: existent; 
- Stație de tratare a apei: existentă. 

 

    

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Str. Principală Număr: 77 Cod poștal: 827110 
Localitatea: Comuna Jijila Județul: Tulcea 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: Deacu Costică 
Funcție: Primar 
Număr de telefon fix: 0240550002 
Număr de telefon mobil: 0740187897 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): prmrjijila@yahoo.com  

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: DEACU ALEXANDRINA 
Funcție: Administrator public 
Număr de telefon: 0741275580 
Adresă poștă electronică: prmrjijila@yahoo.com 
 

 
Subsemnatul Deacu Costică, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. 
COMUNA JIJILA, județul TULCEA., 
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele 
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 
naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții 
financiare interne sau internaționale, 



Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de investiții "Anghel Saligny", 

 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea 
să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 
 
 
 

Primar, 
Deacu Costică 

 

Semnătura …………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


