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                                        P R O I E C T DE  D I S P O Z I Ţ I E    Nr.132/07.09.2021 
            cu privire la desemnarea împuternicitului primarului comunei Jijila pentru  constatarea 
contraventiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale la nivelul comunei Jijila   
                   
              DEACU COSTICĂ - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea; 
 
                Având în vedere necesitatea desemnării împuterniciților (agenți constatatori) primarului 

comunei Jijila pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale la nivelul 

comunei Jijila pentru nerespectarea Normelor pentru activitățile de gospodărire, întreținere și 

curățenie, depozitarea deșeurilor a activităților comerciale, măsuri de protecția mediului, precum și a 

normelor stabilite în competența administrației publice locale și a primarului prevăzute în actele 

normative în vigoare precum și pentru respectarea disciplinei în construcții ; 

                În temeiul prevederilor Legii nr.101/2006 privind serviciile publice de salubritate a 

localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului României  

nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările 

ultrerioare; Ordonanța Guvernului României  nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificările și completările ulterioare; Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea 

normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; Legea 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcții. 

                În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  
                                                                          DISPUN: 
              Art.1. (1) Se desemnează domnul Banea Marian viceprimarul comunei Jijila, ca împuternicit 

(agent constatator) al primarului comunei Jijila, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea Normelor pentru activitățile de gospodărire, 

întreținere și curățenie, depozitarea deșeurilor a activităților comerciale, măsuri de protecția mediului, 

precum și a normelor stabilite în competența administrației publice locale și a primarului prevăzute în 

actele normative în vigoare. 



                         (2) Se desemnează domnul Banea Marian viceprimarul comunei Jijila, pentru 

constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea disciplinei în 

construcții.                       

              Art.2. (1) Evidența centralizată a sancțiunilor contravenționale aplicate de către persoana 

împuternicită, menționată la art.1, se face pe baza proceselor -  verbale de contravenție întocmite de 

către agentul constatator, în registrul special înregistrat la registratura generală a primăriei Jijila . 

                         (2) Evidența carnetelor cu procese verbale de constatare a contravențiilor aplicate de 

către persoana împuternicită, se ține de către d-na Bejenaru Valerica – inspector asistent în 

Compartimentul impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila. 

             Art.3.În exercitarea atribuțiilor de împuternicit al primarului comunei Jijila, pentru a constata 

și aplica sancțiuni contravenționale ce intră în competența administrației publice locale și a primarului, 

persoana nominalizată la art.1 din prezenta are obligația să-și facă cunoscută în prealabil, calitatea 

prezentând legitimația de control. Conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 

              Art.4.Începând cu data prezentei se abrogă orice alte dispoziții contrare. 

               Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul, viceprimarul și d-na 

Bejenaru Valerica. 

               Art.6.Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea  şi 

persoanelor  în drept. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


