
ROMANIA 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA JIJILA 
JUDETUL TULCEA 

AUTORITATI ADMINISTRATIVE: 
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 

________________________________________________________________________________ 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16 din 10.02.2022 
cu privire la modificarea H.C.L. nr. 36/28.01.2021 

privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție:  

”Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, 
 comuna Jijila, judeţul Tulcea”  

 
 

Primarul comunei Jijila, Deacu Costică, 
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). Referatul de aprobare întocmit de domnul Costică Deacu, primarul comunei Jijila, județul 
Tulcea, înregistrat sub nr. 2197/10.02.2022;                   
b). Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2198/10.02.2022; 
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 Se modifică Cererea de finanțare nr. 9968/02.11.2021, înregistrată la MDLPA cu 
137421/02.11.2021, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și 
rest de executat în sat Jijila, 



 comuna Jijila, judeţul Tulcea”, depusă în 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 
drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, judeţul 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 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul prin 

aparatul de specialitate. 
 
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, ......02. 2022 cu un număr de ....... voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aleși; 
 

Inițiator proiect de hotărâre,    Avizează pentru legalitate, 
Primar,      Secretarul general al comunei Jijila 

 Costică DEACU     Dumitru ACRIȘ 
 


