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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 28 / 04.05.2022 
privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul 

Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 
 
  
 Consiliul local al comunei Jijila întrunit în ședință de îndată la data de 04.05.2022. 
 
Având în vedere prevederile: 
 

- Art.15, art.120(alin.1), art.121 alin.1 și 2) și art.138 alin.(4) din Constituția României 
republicată 

- Art.3 și 4, respectiv art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie  1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 

- Art. 7 alin (2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte și convenții  

- Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta C10- Fondul 
Local- I.1 – Mobilitate urbană durabilă- I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local) 

- Referatul de aprobare nr. 5602 din 04.05.2022, prezentat de primarul Comunei 
Jijila în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității  

- Raportul de specialitate nr. 5603 din 04.04.2022, întocmit compartimentul de 
specialitate; 

- Avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Jijila; 
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 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA, adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 Aprobarea contractării finanțării și participarea UAT Comuna Jijila în cadrul 
“Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C10- Fondul Local- 
I.1 – Mobilitate urbană durabilă- I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local)”, desfășurat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației (MDLPA), cu propunerea de proiect având ca titlu “Extindere 



 
 
 

infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea”, având valoarea maximă 
eligibilă solicitată de 984.540,00 lei la care se adaugă TVA (echivalentul a 
200.000 EUR +TVA - la cursul 1 euro=4,9227, în conformitate cu prevederile 
ghidului de finanțare), total inclusiv TVA 1.171.602,60 lei; 
Art.2 Susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului “Extindere infrastructură 
TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea”, astfel cum acestea vor rezulta din 
documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de 
implementare.  
Art.3 Aprobarea Notei de fundamentare prin care se prezintă necesitatea și 
oportunitatea investiției precum și modul de implementare și funcționare, anexă la 
prezenta, pentru proiectul “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, 
județul Tulcea” – Conform Anexei 1 la prezenta hotărâre; 
Art.4 Aprobarea descrierii sumare a investiției propuse prin proiect pentru obiectivul 
de investiții “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea”, conform 
Anexei 2 la prezenta hotărâre.  
Art.5 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.6 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, 04.05.2022, cu un număr de ....... voturi pentru, din totalul de 15 
consilieri aleși. 
  
  Inițiator,     Contrasemnează, 
       Primar,                                                                       Secretar general al comunei Jijila 
COSTICĂ DEACU                                                                           DUMITRU ACRIȘ 
 


