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HOTĂRÂREA nr. 5 / 31.01.2022 
cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice 

pentru comuna Jijila 
 
 

 Consiliul local al comunei Jijila, întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2022  

legal constituită, la care participă un număr de 14 consilieri  locali 

 Având în vedere prevederile: 

- Legii 121 din 18 iulie 2014 - privind eficiența energetică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Decizia nr. 2168 din 16 decembrie 2019 privind aprobarea Modelului pentru 
întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) aferent 

localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori; 
- Legea nr. 24 din 27 martie 2000 - privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată; 
În baza:  

-Referatul de aprobare nr.1570 din 25.01.2022 al Primarului comunei Jijila; 

 - Raportul  compartimentului de specialitate, cu nr.1571 din 25.01.2022; 

Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru comuna 

Jijila, întocmit de” PFA Enăchescu Anton”și aprobat de primarul comunei Jijila. 

 Art. 2 Primarul comunei Jijila, împreună cu aparatul de specialitate va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.  

 Art. 3  Prezenta  hotărâre va fi comunicată în condițiile legii, Instituției Prefectului - 

județul Tulcea, Primarului comunei Jijila și va fi făcută publică prin afișare pe site-ul 

instituției în Monitorul Oficial Local. 

 

 

Adoptată astăzi 31.01.2022 cu un număr de 14 voturi pentru din totalul de 15 
consilieri aleși. 

 

 

        Președinte de ședință     Contrasemnează, 

 Consilier local,    Secretar general al comunei Jijila 

         Vasile Geru      Dumitru Acriș 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


