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DISPOZITIA Nr. 64/10.03.2021 
privind stabilirea spațiilor de depozitare/recepție a alimentelor primite în baza Programului 

Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, a persoanei de contact la depozit și a persoanei 
împuternicite să semneze procesele verbale de recepție 

 
Deacu Costică – primar al comunei Jijila, județul Tulcea; 
Având în vedere Referatului de aprobare al primarului comunei Jijila și raportul de specialitate 

întocmit de Duduță Ștefan; 
Ținând cont de prevederile O.U.G nr.84/2020 privind stabilirea unor masuri necesare pentru 

implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD. 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul 

administrativ  ,emit următoarea, 
 
 

DISPOZITIE: 
 
Art. 1. Spații de depozitare/recepție a alimentelor primite în baza Programului Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate, se stabilesc astfel : 

a) Pentru satul Jijila: Căminul Cultural Jijila  
b) Pentru satul Garvăn: Cămin Cultural Garvăn 

 
Art. 2. Domnul Banea Marian – viceprimarul comunei Jijila, este desemnat ca persoană de contact la 

depozit, fiind împuternicit să semneze procese verbale de recepție, având ca sarcină de serviciu ducerea la 
îndeplinire a obligațiilor ce cad în sarcina autorităților locale, prevăzute în O.U.G nr.84/2020 privind 
stabilirea unor masuri pentru implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-
POAD. 
            Art. 3. Se constituie Grupul de lucru POAD,în următoarea componență: 
            Deacu Costică – Primar - comuna Jijila; 
            Banea Marian – Viceprimar - comuna Jijila; 
            Radu Aurel – muncitor Primăria Jijila; 

 Iordache Vasile – muncitor Primăria Jijila; 
Marin Dumitru – muncitor Primăria Jijila; 
Chibrit Dumitru - muncitor Primăria Jijila; 
Geru Stela – asistent comunitar Primăria Jijila;             

            Enache Viorel – consilier resurse umane 
        Art. 4.  Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Tulcea, persoanelor 
responsabile cu aplicarea programului POAD și va fi făcută publică prin publicare în M.O.L. 
 

Emisă astăzi: 10.03.2021 
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