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DISPOZIȚIE Nr.4/12.01.2021 
cu privire la desemnarea domnului  Caluschi Ion președinte al comisiei de analiză și soluționare 

a cererilor în vederea închirierii prin atribuire directă și a comisiei de licitație în aceeași componență 
 
 
 

Costică Deacu - primar al comunei Jijila, județul Tulcea;  
 
Având în vedere prevederile: 

- art. 5 al HCL Nr. 19/27.08.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate,caietului de 
sarcini,instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea componenței comisiei de analiză și soluționare 
a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere,proprietatea privată a comunei 
Jijila,în vederea atribuirii în condițiile art.16 din Legea nr.32/2019 crescătorilor de animale, prin 
care primarul este împuternicit să desemneze alt președinte din cadrul comisiei în situația când 
președintele desemnat prin hotărâre a consiliului local este în imposibilitatea exercitării 
atribuțiilor. 

- În baza referatului de aprobare a primarului comunei Jijila prin care se propune desemnarea 
domnului Caluschi Ion președinte al comisiei, ca urmare a încetării mandatului de viceprimar al 
dlui Banea Aurelian și revocarea Dispoziție nr.1/2021 prin care a fost desemnat președinte domnul 
Banea Marian,deoarece acesta nu este membru în comisie. 
 
În temeiul art. 155, art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1) și art. 200 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 
 

DISPUN: 

Art. 1. Se desemnează președinte al Comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea 
închirierii prin atribuire directă și comisiei de licitație în aceeași componență – domnul Caluschi Ion; 

Art. 2.(1) Președintele desemnat va coordona activitatea comisiei stabilite prin HCL nr 
19/27.08.2020 și va stabili Calendarul procedurii, care va fi făcut public în condițiile legii. 

         (2) În vederea informării corecte a crescătorilor de animale cu privire la procedura stabilită în 
HCL nr 19/27.08.2020 președintele comisiei va iniția întâlniri cu crescătorii de animale, punându-le la 
dispoziție informațiile cu privire la închirierea terenului în cauză. 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții se revocă Dispozițianr.1/04.01.2021, cu 
privire la desemnarea domnului Banea Marian președinte al comisiei de analiză și soluționare a cererilor 
în vederea închirierii prin atribuire directă și a comisiei de licitație în aceeași componență; 

Art. 4. - Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Tulcea, persoanei 
desemnate, fiind făcută publică în condițiile legii prin publicarea în MOL. 

 
 

Emisă astăzi, 12 ianuarie 2021. 
 

 
 Primar                                                                       Contrasemnează 

         Costică Deacu                                                               Secretarul general al comunei Jijila 

                                                                                                            Dumitru Acriș 

 


