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 HOTĂRÂREA Nr. 17/10.02.2022 
cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 și a bugetului 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 
 
 Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară de îndată, legal 
constituită, la care participă un număr de 11 consilieri locali; 
 Văzând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Jijila – Deacu Costică,  
- Raportul de aprobare nr. 2046/04.02.2022, al primarului comunei Jijila, în calitate de ordonator principal de 
credite, 
- Raportul de specialitate nr. 2047/04.02.2022 întocmit de persoana responsabilă din cadrul compartimentului 
contabilitate - Vasile Marioara. 
Având în vedere adresele nr. 1130 din 06.01.2022, nr. 411 din 16.03.2021 și nr. 500 din 01.04.2021 a 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea prin care ni se comunică sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, precum și sume alocate 
din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022, repartizate 
Comunei Jijila. 

Adresa nr. 1619/ 28.01.2022 a Consiliului Județean Tulcea, 
Ținând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
În baza prevederilor Legii nr. 317/ 2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2022, Legea 273/2006 

privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (7) lit. g) art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 2019,  privind Codul Administrativ. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă bugetul general al unității administrativ teritoriale Jijila pe anul 2022, conform 

Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 2 Se aprobă secțiunea de funcționare a bugetului local al unității administrativ teritoriale Jijila pe 

anul 2022, conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 3 Se aprobă secțiunea de dezvoltare a bugetului local al unității administrativ teritoriale Jijila pe 

anul 2022, conform Anexei nr. III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 4 Se aprobă lista de investiții aferente bugetului local pe anul 2022, conform Anexei nr. IV, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 5 Se aprobă bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a unității 

administrativ teritoriale Jijila, pe anul 2022, conform Anexei nr. V, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 



Art. 6 Se aprobă secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate  integral sau parțial din 
venituri proprii a unității administrativ teritoriale Jijila, pe anul 2022, conform Anexei nr. VI, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 7 Se aprobă utilizarea sumei de 9871 mii lei, reprezentând excedentul anului anterior, 
2021,pentru cheltuieli de capital înregistrate în secțiunea de dezvoltare a bugetului general pe anul 2022. 

Sumele primite cu titlu de subvenții de la A.P.I.A., vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost 
acordate, în condițiile legii; 

Art. 8 Se aprobă utilizarea sumei de 20 mii lei din excedentul anului 2021 al Școlii gimnaziale Jijila 
pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare. 

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei 
Jijila, compartimentului financiar contabil, persoanei desemnate să răspundă de aplicarea prevederilor art. 
76^1 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și va fi făcută publică în condițiile legii prin 
publicarea în Monitorul Oficial Local. 

 
Adoptată astăzi, 10.02.2022 cu 11 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși și o abținere 
 
Președinte de ședință                                                           Contrasemnează 
   Vasile Geru                                                          Secretar general al comunei Jijila 
                                                                                               Dumitru Acriș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA JIJILA 
JUDEŢUL TULCEA 

Anexa  nr. I la HCL  nr.  17 din  10.02.2022 
Privind aprobarea  bugetului local general al U.A.T. JIJILA  

pe anul 2022        
                                                                                                 mii lei 

Indicator Buget  conf.HCL nr.  
17/2022      

Venituri totale d.c. 22.171,00 
-  Venituri proprii (49.90) 4.254,00 
-  Sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor 
descentralizate (11.02.02) 

 
1.988,00 

-  Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local 
(11.02.06) 

 
2.298,00 

-  donații și sponsorizări (37.02.01) 0 
-  subvenții pentru finanțarea sănătății (42.02.41) 128,00 
-  subvenții pentru încălzire (42.02.34) 60,00 
 - subvenții PNDL (42.02.65) 2.381,00 
 - subvenții pentru proiecte din fonduri  FEN(42.02.69) 2.703,00 
-  sume alocate din bugetul AFIR pentru proiecte(43.02.31) 73,00 
-  sume primite de la UE pentru finanțare programe(FEDR) 
(48.02.01) 

 
6.754,00 

-  sume primite de la UE pentru finanțare 
programe(FEADR)(48.02.04) 

 
1.532,00 

 - Vărsăminte  din secțiunea de funcționare pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare (37.02.03) 

 
-1.384,00 

- Vărsăminte din secțiunea de funcționare (37.02.04) 1384,00 
Cheltuieli totale d.c. 32.042,00 
Cap.51.02-Autorități  publice 12.636,00 
Cap.54.02-Alte servicii publice 50,00 
Cap.65.02-Învătămant 399,00 
Cap.66.02- Sănătate 155,00 
Cap.67.02-Cultură 2.296,50 
Cap.68.02-Asistentă socială 2.560,00 
Cap.70.02-Servicii și dezvoltare publică 450,00 
Cap.74.02-Protecția mediului 5.452,50 
Cap.84.02-Transporturi 7.953,00 
Cap.87.02-Alte acțiuni economice 90,00 
Cap.98.02- Excedent -9.871,00 

           
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      Secretar general al comunei Jijila   
       Vasile  Geru                                                                                       Dumitru   Acriș                              



COMUNA JIJILA 
JUDEŢUL TULCEA 
 

Anexa  nr. II la HCL  nr.   17 din   10.02.2022 
                         Privind  aprobarea  secţiunii de funcţionare a bugetului local   

                    pe anul 2022      
                                                  

                       mii  lei 
Indicator Buget 

   conf.HCL nr. 
 17 /2022 

Secţiunea de funcţionare 
Venituri totale 

 
7.344,00 

1. Venituri proprii 4.254,00 

2. Sume  defalcate din TVA pt.echilibrare 2.298,00 

3. Sume  defalcate din TVA pt.finanţarea cheltuielilor 

descentralizate 

 

1.988,00 

4.Donații si sponsorizări 0 

5. Subvenții  pentru ajutor încălzire 60,00 

6. Subv.pt. finanţarea sănătăţii 128,00 

7.Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare (37.02.03) 

 

-1384,00 

Cheltuieli totale 7.344,00 
Cap.51.02-Autorități  publice 2.773,00 

Cap.54.02-Alte servicii generale 50,00 

Cap.65.02-Invătămant 399,00 

Cap.66.02-Sănătate 155,00 

Cap.67.02-Cultură 147,50 

Cap.68.02- Asistență socială 2.560,00 

Cap.70.02- Servicii publice 270,00 

Cap.74.02-Protecția mediului 899,50 

Cap.84.02-Transporturi 0 

Cap.87.02-Alte acțiuni economice 90,00 

EXCEDENT 0 
 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           Secretar general al comunei Jijila 
         Vasile  Geru                                                                            Dumitru    Acriș                               



COMUNA JIJILA 
JUDEŢUL TULCEA 
 
 

        Anexa   nr. III   la  HCL  nr.  17 din 10.02.2022  
 

            Privind   aprobarea   secţiunii de dezvoltare a bugetului local 

pe anul 2022 
 

                                              mii lei 
Indicator Buget 

conf HCL nr.  
17/2022 

Secţiunea de dezvoltare 
Venituri totale d.c. 

 
14.827,00 

1.Venituri proprii(49.90)       0 

2.Subventii de la bugetul de stat (PNDL) (42.02.65) 2.381,00 

3.Subventii pt. proiecte finanțate FEN(42.02.69) 2.703,00 

4. Sume primite din bugetul AFIR pentru proiecte (43.02.31)               73,00 

5. Sume primite de la UE pentru finanțare programe(FEDR) (48.02.01)  

6.754,00 

6. Sume primite de la UE pentru finanțare programe(FEADR)(48.02.04)  
1.532,00 

7.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare (37.02.04) 1.384,00 

Cheltuieli totale  24.698,00 
Cap.51.02- Autorități  publice    9.863,00 

Cap.67.02-Cultura   2.149,00 

Cap.70.02-Servicii publice      180,00 

Cap.74.02-Protecția mediului   4.553,00 

Cap.84.02- Transporturi   7.953,00 

Cap.98.02-Excedent  -9.871,00 

  
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Secretar general al comunei Jijila     
          Vasile Geru                                                                                   Dumitru     Acriș                                
 



mii lei 

9.863

*Construire Scoala nouă sat Jijila,jud.Tulcea* 7.782

*Construire  piața agroalimentară în comuna Jijila jud.Tulcea* 105

* Infiintare sistem de distributie  gaze naturale sat Garvan ,com.Jijila,jud.Tulcea 1.900

* Dotari independente (sist.pontaj electronic,xerox,autoutilitara ) 76

2.Cap.67.02- Cultura 2.149

*RK teren baza sportiva 100

2.049

3.CAP.70.02  Servicii publice 180

*Doc. tehnica pentru investitia Modernizare si extindere sistem apa  potabila  in satele Jijila si Garvan 180

4.Cap.74.02.-Protectia mediului 4.553

* Modernizare sistem apă potabilă și înființare sistem public canalizare  comuna Jijila jud.Tulcea* 4.428

* Doc.tehnica inv. Extindere retea de  canalizare  in satul Jijila comuna Jijila,jud.Tulcea 95

* Doc.tehnica inv.InfiintareInfiintare sistem canalizare cu statie de epurare satul Garvan com Jijila jud.Tulcea 30

5. Cap.84.02. -Strazi 7.953

* Modernizare retele stradale și drumuri de interes local com.Jijila jud.Tulcea 4360

5

*Modernizare drumuri locale în comuna Jijila,județul Tulcea 2.586

*Doc.tehnica inv*Modernizare străzi în comuna Jijila jud.Tulcea - etapa I * 5

*Refacere drumuri comunale afectate de inundatii 997

Dumitru  Acriș

*Modernizare ,renovare și dotare Cămin cultural Jijila

*Doc. tehnică inv* Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat   sat Jijila jud.Tulcea*

Președinte de ședință Avizat

Vasile  Geru Secretar general al comunei

1. Cap. 51.02 - Autorități executive

COMUNA JIJILA

JUDETUL TULCEA

Anexa IV  la     Hotararea  nr.  17   privind    aprobarea     listei 

 obiectivelor de investitii pe anul 2022



COMUNA JIJILA 
JUDEŢUL TULCEA 
 
 
 

          Anexa nr. V la HCL  nr.   17  din  10.02.2022 
 

Privind  aprobarea    bugetului  general  al activităților finanțate   integral  din                

venituri proprii   pe anul 2022 
 
 

                                                   Mii  lei 
Indicator Buget conf.HCL nr.   

17/2022 
Buget venituri proprii 
Venituri totale d.c. 

 
320,00 

- alte activităţi în domeniul agriculturii (30.10.09) 290,00 

- venituri din învățămant(33.10.05) 30,00 

 - Vărsăminte  din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare (37.10.03) 
 

-20,00 

- Vărsăminte din secțiunea de funcționare (37.10.04) 20,00 

Cheltuieli totale d.c. 2.037,00 
Cap.65.10- Invățămant 189,00 

Cap.83.10-Agricultură 1.848,00 

Cap.98.10-Excedent  -1.717,00 

 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Secretar general al comunei    
                Vasile  Geru                                                                                Dumitru   Acriș                                 

 



COMUNA JIJILA 
JUDEŢUL TULCEA 
 

                       Anexa nr. VI  la HCL nr.  17    din 10.02.2022 
 

Privind  aprobarea     secțiunii de funcționare  a bugetului activitatilor   
finanțate integral  din venituri proprii   pe anul 2022.  

 
                                            Mii  lei 

Indicator Buget conf. 
HCL nr. 17 /2022 

Buget venituri proprii 
Venituri totale d.c. 

 
300,00 

- alte activităţi în domeniul agriculturii (30.10.09) 290,00 
- venituri din învățămant(33.10.05) 30,00 
 - Vărsăminte  din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 
secțiunii de dezvoltare (37.10.03) 

 
-20,00 

Cheltuieli totale d.c. 2.017,00 
Cap.65.10- Învățămant 169,00 
Cap.83.10-Agricultură 1.848,00 
Cap.98.10-Excedent -1.717,00 

 
 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          Secretar general al comunei  
             Vasile Geru                                                                         Dumitru   Acriș                            

 

 



COMUNA  JIJILA 
JUDEŢUL TULCEA 
 

Anexa nr.VII  la   Hotărare  nr.   17/10.02.2022 
 

             Privind aprobarea   secţiunii de dezvoltare a bugetului finanțat 

integral din venituri proprii  pe anul 2022  
 
 
 
 

Indicator Buget  inițial 
conf.HCL nr.     

17/2022 
Secţiunea de dezvoltare 
Venituri totale d.c. 

 
20,00 

- Vărsăminte din secţiunea de funcţionare (37.10.04) 20,00 

Cheltuieli totale d.c. 20,00 
Cap.65.10-Invățămant 20,00 

Cap.98.10-Excedent 0 

                      
 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      AVIZAT    
                                                                                               Secretar general al comunei 
                Vasile Geru                                                                       Acriș Dumitru 

                                                                                        

 


