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HOTĂRÂREA Nr.23/29.03.2022 

cu privire la modificarea H.C.L. nr. 7/18.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare 
”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA„ și a cheltuielilor 
aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

PROIECT ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA„  

Axa prioritară 10 

Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu 

  Apel de proiecte nr: POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI, POR/2017/10/10.1/10.1b/BI şi  

              POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI 

 

 

 
Consiliul Local al comunei JIJILA, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

29.03.2022, fiind prezenți 13 consilieri locali, 
 

            Având în vedere: 
- Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu 

numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la 
nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului; 

- Ordinului nr. 7004 din 04.12.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte 
POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu   

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 
15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Contractului de finanțare nr. 4351/28.05.2019; 
- Actul adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.4351/28.05.2019 pentru proiectul CONSTRUIRE 

ȘCOLĂ NOUĂ,SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA,cod MySMIS2014+:123381; 
- Contractul de achiziție publică privind Proiectare și execuție lucrări de construcție pentru 

impementarea proiectului ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL 
TULCEA,nr.1 din 09.01.2020; 



- Actul adițional nr.1/27.05.2020 la contractul  de Proiectare  și execuție lucrări nr.1/09.01.2020 
obiectiv ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA; 

- Act adițional nr.2/30.09.2021 la Contractul de Proiectare  și execuție lucrări nr.1/09.01.2020 obiectiv 
” CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA; 

- Scrisoarea de garanție de bună execuție și mentenanță SCB Nr.TG20200817402 a FONDULUI DE 
Garantare și Finanțare Transilvania IFN S.A; 

- Nota justificativă nr.9145/29.09.2021 privind ajustarea(privind actualizarea prețurilor aferente 
materialelor ) prețului Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr.1/09.01.2020 și Act 
adițional nr.1/27.05.2020, pentru implementarea proiectului ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT 
JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA” cod SMIS 123381,întocmită de responsabil achiziții 
publice-Deacu Alexandrina,aprobat de primarul comunei Jijila,Deacu Costică; 

- Memoriu justificativ nr.1194/10.01.2022 privind aprobarea unor modificări financiare în bugetul 
proiectului ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA”-
Contract de finanțare nr.4531/28.05.2019 cod SMIS 123381 urmare ajustării(prin actualizarea 
prețurilor aferente materialelor) a prețului Contractului de proiectare și execuție lucrări 
nr.1/09.01.2020 și act ad.1/27.05.2020,întocmit de responsabil achiziții publice Deacu Alexandrina. 

- Adresa nr.409/29.09.2021 a SC ARCOSIM SRL prin care solicită ajustarea valorii cheltuielilor 
materiale pentru rest de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței nr.15/2021,solicitând 
semnarea actului adițional la contractul nr.1/09.01.2020 

- Actul adițional nr.2/30.09.2021 la contractul de Proiectare și execuție de lucrări nr.1/09.01.2020 
obiectiv ” CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA 

- Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea 
prețurilor contractelor de achiziție publică; 
Ținând cont de: 
-H.C.L nr.13/23.02.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției:” CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL 
TULCEA” 
-H.C.L nr.27.22,06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire școală nouă ,sat 
Jijila,comuna Jijila,județul Tulcea”. 
-H.C.L NR.28/22.06.2018 privind aprobarea proiectului CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT 
JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor legate de proiect. 
H.C.L nr.7/18.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare ” CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT 
JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor aferente acesteia,în vederea 
depunerii pentru finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020; 

- Referatul de aprobare nr. 3921 / 28.03. 2022, al primarului comunei Jijila; 
- Referatul de specialitate nr. 3922 / 28.03.2022 întocmit de administratorul public.  
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate; 

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, 
alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

  ART 1. Se modifică articolul 2 al H.C.L. nr. 7 din 18.01.2019 privind aprobarea cererii 
de finanțare ” CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA” și 
a cheltuielilor aferente acesteia,în vederea depunerii pentru finanțare și rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020,care va avea următorul 
conținut: 

  



  ”ART. 2 (1)Se aprobă cheltuielile aferente proiectului (cererii de finanțare) structurate astfel:  

 valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, 
COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”, în cuantum de 11.695.479,74 (inclusiv TVA). 
din care: 

- valoarea totală eligibilă – 10.999.433,74 lei (inclusiv TVA); 
- valoarea totală neeligibilă – 55.714,67 lei (inclusiv TVA); 
- valoarea neeligibilă – Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 – 640.331,33 lei 

(inclusiv TVA); 
 contribuția proprie în proiect a UAT Comuna Jijila, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
275.703,34 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, 
COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”. 
(2) Responsabilitatea stabilirii valorilor înscrise la alin.(1) ,a procedurilor,a termenelor și a încadrării 
în limitele valorice stabilite în Ordonanța nr.15/2021,este a persoanelor responsabile, înscrise în 
cuprinsul ordonanței mai sus menționate. 

 
ART. 2 Celelalte articole din H.C.L. nr. 7/18.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare ” 

CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ,SAT JIJILA,COMUNA JIJILA,JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor 
aferente acesteia,în vederea depunerii pentru finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 rămân neschimbate. 

ART. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Tulcea, Primarului comunei 
Jijila, în vederea ducerii sale la îndeplinireși compartimentului contabilitate,taxe și impozite,fiind adusă la 
cunoștință publică prin publicare în M.O.L. 

 

  Adoptată astăzi, 29.03.2022, cu un număr de 13 voturi pentru, voturi abțineri 0, voturi împotrivă 0, 
din totalul de 15 consilieri locali aleși. 

 

 

      Președinte de ședință,                            Contrasemnează 

  Vasile Geru          Secretarul general al comunei Jijila,  

                        Dumitru Acriș 
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