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DISPOZIȚIA nr.126 din 10 aprilie 2020 

privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei  Jijila 

prin delegarea de atribuții  

Deacu Costică, primar al comunei Jijila,județul Tulcea; 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2)   din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) art. 21 lit. m)  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art.438 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
Ținând cont de necesitatea asigurării continuității activităților și eficientizarea activităților 

personalului  din cadrul aparatului de specialitate al primarului,în condițiile respectării regulilor de 
disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu,urmărindu-se cu prioritate reducerea 
riscului de îmbolnăvire; 

În baza Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin(1) lit.b din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

emit următoarea dispoziţie: 
 

  Art. 1. – (1) Pentru eficientizarea activității aparatului de specialitate al primarului,pe fondul 
interesului public,avându-se în vedere respectarea regulilor de disciplină sanitară,în scopul asigurării 
continuității activității autorităților publice locale se deleagă doamnei Gabriela Hagighiol ,atribuțiile 
secretarului general al comunei Jijila,cu privire la verificarea și semnarea adeverințelor solicitate de 
A.P.I.A,pe perioada cât acesta , în condițiile legii,nu este prezent la sediul autorității locale sau este în 
imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. 

 (2 Persoana responsabilă din cadrul compartimentului resurse umane va proceda la 
actualizarea fișei postului,cu atribuțiile ce au fost delegate prin prezenta dispoziție. 

 
Art. 2 - Prezenta dispoziţie se comunică  în termenul prevăzut de lege,Instituției Prefectului 

Judeţului Tulcea, persoanei menționate în prezenta dispoziție , persoanei responsabile din cadrul 
compartimentului resurse umane și va fi făcută public în condițiile legii prin publicare în M.O.L. 
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