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Dispoziția nr.140/17.06.2020 
privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: ”Construire 

piață agroalimentară, în  comuna Jijila, județul Tulcea” 
 

 
Costică Deacu –primar al comunei Jijila,județul Tulcea; 

 
   Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

- Art.22*, lit. d) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-  Ordinului nr.1496 din 13 mai 2011 privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților 
de șantier; 

- Contractul pentru servicii de dirigenție de șantier nr.25 din 09.06.2020 încheiat între U.A.T. 
Comuna Jijila și P.F.A. Bașcău Adrian , reprezentată legal prin domnul Bașcău Adrian  în 
calitate de prestator; 
Luând act de : 

- Autorizația de diriginte de șantier nr.00028294 din data de 15.11.2013 pentru domeniile : 
 Construcții edilitare și de gospodărie comunală; 
 Drumuri, poduri, tunele, piste aviație, transport pe cablu – de interes județean; 
 Instalații sanitare, termoventilații, 

emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții, prin care se autorizează domnul Bașcău      Adrian 
pentru a desfășura activități de dirigenție de șantier. 

- Autorizația de diriginte de șantier nr.00027962 din data de 14.06.2013 pentru domeniile: 
 Construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță B; 
 Lucrări de îmbunătățiri funciare, 

emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții, prin care se autorizează domnul Bașcău Adrian 
pentru a desfășura activități de dirigenție de șantier; 

- Ținând cont de referatul nr.4994 /15.06.2020 al compartimentului de resort cu privire la numirea 
dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: ”Construire piață agroalimentară, în comuna 
Jijila, județul Tulcea” 

- Referatul de aprobare nr.4995/15.06.2020 al primarului comunei Jijila; 
În temeiul prevederilor art. 155, Art. 196 alin. 1, lit. b) din O.U.G.  nr.57/03.07.2019 – privind 

Codul Administrativ; 
 
 

 Emit următoarea dispoziție: 
 

 
Art. 1 Se desemnează domnul BAȘCĂU Adrian  diriginte de șantier pentru obiectivul de 
investiție ”Construire piață agroalimentară, în comuna Jijila, județul Tulcea”,obligațiile 
acestuia fiind înscrise în contractul pentru servicii de dirigenție de șantier nr.25 din 09.06.2020. 



Art. 2 – Persoana nominalizată la art.1 din prezenta dispoziție are obligația de a verifica și 
supraveghea executarea  lucrărilor conform proiectului și normelor legale în vigoare, fiind 
răspunzător în cazul constatării unor neconformități,de către autoritatea contractantă,prin 
reprezentantul legal,sau autoritățile și instituțiile cu atribuții de control. 
Art. 3  Prezenta dispoziție se comunică în termenul prevăzut de lege,Instituției  Prefectului 
Județului Tulcea, compartimentului achiziții publice ,persoanei responsabile din cadrul 
compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat al 
comunei Jijila, persoanei menționate în prezenta dispoziție și va fi făcută publică în condițiile 
legii prin publicare în Monitorul Oficial Local. 
 
 
             Emisă astăzi 17.06.2020 

 
 

                       Primar                                                                   Contrasemnează, 
                Costică Deacu                                                      Secretar general al comunei Jijila  
                                                                                                       Dumitru Acriș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


