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HOT RÂREA Nr. 11 

din 20.03.2018 
 
 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţ  
 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Br ila, întrunit în şedinţ  ordinar  la data de 20.03.2018 ; 
 
Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001; 
 
În temeiul art.45 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicat , cu modific rile şi complet rile aduse ulterior, 
 

 
 

H O T  R  Ş T E : 
 

 
 
Art.unic.    Domnul consilier Bulancea Ionel este ales preşedinte de şedinţ  pentru o perioad  de 3 

luni, şi va semna hot rârile adoptate de consiliul local, procesele verbale de şedinţ  şi celelalte 

documente dezb tute şi aprobate în aceast  perioad . 

 
 
 
               Preşedinte de şedinţ ,                                                        Contrasemneaz   
                                                                                                       Secretarul comunei Jirl u,                                                
                   Bulancea Ionel 
                                                                                                                Cioat  Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 11 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018 
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                                 H O T A R A R E A   N R . 12 
20 martie 2018 

 
privind aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de  „Amenajare Centru 
civic si trotuare in Comuna Jirlau, Judetul Braila “– lucrari in continuare 2018 –  
 
 Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 20 martie 2018 
 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii si raportul de specialitate al 
compartimentului de achizitii publice; 

Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiei pentru pentru probleme de dezvoltare 
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire 
comunal , protecţia mediului, servicii şi control. 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi articol si art.45 din 
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

H O T A R A S T E: 

Art.1.Se aproba asocierea comunei Jirlau prin Consiliul local al comunei Jirlau cu judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor „Amenajare Centru civic si trotuare in 
Comuna Jirlau, Judetul Braila” – lucrari in continuare 2018 -. 

 
Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, 

in suma de 168.400 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al comunei Jirlau, pe anul 2018, din capitolul 84.02, 
subcapitolul 71.01.  

 
Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei 

tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
 
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul Judetean 

Braila si Consiliul local al comunei Jirlau, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si semnarea 

contractului de asociere de catre partile contractante. 
 
Art.6.Se mandateaza domnul Dragut Daniel, Primar al comunei Jirlau, in vederea semnarii contractului de 

asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
 

 Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul economic. 
 
 Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului Judetul Braila, 
precum si celor interesati. 

 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                        
                                                                                                                    Cioat  Ion 
 
Nr. 12 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018 
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                                   H O T A R A R E A   N R . 13 
20 martie 2018 

  
privind aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de  „Sistematizarea strazii 
Ramnicu Sarat in Comuna Jirlau, Judetul Braila” – lucrari in continuare 2018 - 
 
 Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 20 martie 2018 
 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii si raportul de specialitate al 
compartimentului de achizitii publice; 

Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiei pentru pentru probleme de dezvoltare 
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire 
comunal , protecţia mediului, servicii şi control. 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi articol si art.45 din 
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

H O T A R A S T E: 

Art.1.Se aproba asocierea comunei Jirlau prin Consiliul local al comunei Jirlau cu judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor „Sistematizarea strazii Ramnicu Sarat in 
Comuna Jirlau, Judetul Braila” – lucrari in continuare 2018 - 

 
Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, 

in suma de 320.700 lei,  va fi suportata din bugetul  propriu al comunei Jirlau, pe anul 2018, din capitolul 84.02, 
subcapitolul 71.01. 

 
Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei 

tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
 
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul Judetean 

Braila si Consiliul local al comunei Jirlau, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si semnarea 

contractului de asociere de catre partile contractante. 
 
Art.6.Se mandateaza domnul Dragut Daniel, Primar al comunei Jirlau, in vederea semnarii contractului de 

asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
 

 Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul economic. 
 
 Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului Judetul Braila, 
precum si celor interesati. 

 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                           
                                                                                                                    Cioat  Ion 
 
Nr.13 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018 
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                                    H O T A R A R E A   N R . 14 

20 martie 2018 
  

privind  “Aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie publica ai obiectivului 
de investitii “Modernizarea si extinderea sistemului de  iluminat public in comuna Jirlau, judetul Braila”. 
                              
                                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
Având în vedere: 

 Expunerea de motive prezentat  de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie publica ai investitiei “Modernizarea si 
extinderea sistemului de  iluminat public in comuna Jirlau, judetul Braila” 

 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice; 
 Dispozitiile art.41,alin.1 si 2 si art.44 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localã 
 Ordinul ministrului MDRAP nr.1851/2013 privind sursele de finantare a PNDL 
 H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
 raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , protecţia 
mediului, servicii şi control. 

 In baza prevederilor: 
art. 36,alin.(2),lit.(b),alin.4,lit.d, alin.6,lit.a,pct11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   public  
local , republicat  ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul :art. 45 alin. (1),art.115,alin.(1,lit.b   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public  local   , 
republicat  ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOT R ŞTE: 

 
Art. 1  Se aprob   indicatorii tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie publica ai obiectivului de 
investitii “Modernizarea si extinderea sistemului de  iluminat public in comuna Jirlau, judetul Braila”, conform 
Devizului general- anexa nr. 1 la prezenta hotarare, intocmit de catre SC SOLAR WATTS SRL BRAILA, dupa 
cum urmeaza : 
- lungimea totala a investitiei/retea iluminat  : 18.384 m . 
- valoarea totala a investitiei este de 558.430,20 lei cu TVA inclus, din care 481.355,00 lei reprezentand 

constructii montaj si 24.097,50 lei reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute. 
- Durata de realizare C+M – 4 luni. 

Art. 2  In baza OUG nr.28/2013 privind dezvoltarea infrastructurii in mediul rural si a OMDRAP nr.1851/2013 
privind sursele de finantare si a contractului de finantare nr. 3616/04.12.2017, in bugetul local va fi prevazuta 
suma de 39.887,70 lei reprezentand partea de cofinantare a comunei Jirlau, judetul Braila, in cadrul obiectivului 
de investitii “Modernizarea si extinderea sistemului de  iluminat public in comuna Jirlau, judetul Braila”, conform 
devizului general intocmit pe surse de finantare – anexa nr. 2 la prezenta hotarare.  
 Art.3. Investitia va fi prevazuta in bugetul local, multianual, in functie de prevederile bugetare alocate anual din 
bugetul de stat si din bugetul local. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii obiectivului de investitii 
“Modernizarea si extinderea sistemului de  iluminat public in comuna Jirlau, judetul Braila”, se obliga primarul 
comunei Jirlau prin aparatul de specialitate, iar comunicarea catre persoanele interesate se face prin grija 
secretarului comunei.  
 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                           
                                                                                                                    Cioat  Ion 
 
Nr.14 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018 
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  



 

                                                                           

RROOMMÂÂNNIIAA  

    JJUUDDEEŢŢUULL  BBRRĂĂIILLAA  

CCOOMMUUNNAA  JJIIRRLLĂĂUU  

CC  OO  NN  SS  II  LL  II  UU  LL      LL  OO  CC  AA  LL   
 
 

                                                         H O T A R A R E A   N R . 15 
20 martie 2018 

 
 

Privind: „ aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea santurilor si 
asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 
Decembrie - Pescarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila." 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
Având în vedere: 

 Referat aprobare al primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea santurilor si asigurarea scurgerii 
apelor pluviale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - 
Pescarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila." 

 Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

 Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal , 
protecţia mediului, servicii şi control. 

 Devizul General estimativ elaborate de catre SC Drum Proiect Activ SRL Buzau ; 
 

Vazand prevederile : 
 art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia   public  local , republicat  ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
În temeiul : art. 45, alin.2, lit e), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public  
local , republicat , cu complet rile şi modific rile ulterioare; 

HOT R ŞTE: 
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea santurilor si 
asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 
Decembrie - Pescarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila." elaborati de catre SC Drum Proiect Activ SRL 
Buzau,conform  Devizului general , anexa la prezenta, dupa cum urmeaza : 

a) valoarea totala a investitiei cu TVA : 546.800,00 lei , 
                                 din care C+M :  506.556,82 lei , 

b) durata de executie a lucrarilor : 6 luni ; 
c) capacitati tehnice : tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor.  

 
 

Art.2. Prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţa public  şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                          
                                                                                                                    Cioat  Ion 
 
Nr. 15 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018 
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                         H O T A R A R E A   N R . 16 
20 martie 2018 

 
Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea aleilor 
pietonale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor, in comuna 
Jirlau, judetul Braila". 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
Având în vedere: 

 Referat aprobare al primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea aleilor pietonale pe strada Rm. Sarat, 
tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila". 

 Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

 Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal , 
protecţia mediului, servicii şi control. 

 Devizul General estimativ elaborat de catre SC Drum Proiect Activ SRL Buzau  
 

Vazand prevederile : 
 art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia   public  local , republicat  ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
În temeiul : art. 45, alin.2, lit e), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public  
local , republicat , cu complet rile şi modific rile ulterioare; 

                                                    

                                                                 HOT R ŞTE: 
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea aleilor pietonale 
pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor, in comuna Jirlau, 
judetul Braila” elaborati de catre SC Drum Proiect Activ SRL Buzau, anexa la prezenta, dupa cum 
urmeaza : 

d) valoarea totala a investitiei cu TVA : 277.997,03 lei , 
                                 din care C+M :  250.000 lei , 

e) durata de executie a lucrarilor : 6 luni ; 
f) capacitati tehnice : tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor.  

 
Art.2. Prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţa public  şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                          
                                                                                                                    Cioat  Ion 
 
Nr. 16 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018 
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                                  H O T A R A R E A   N R . 17 
 20 martie 2018 

  
privind aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de  "Reabilitarea santurilor 
si asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 
Decembrie - Pescarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila." 
 
 Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 20 martie 2018 
 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii si raportul de specialitate al 
compartimentului de achizitii publice; 

Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiei pentru pentru probleme de dezvoltare 
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire 
comunal , protecţia mediului, servicii şi control. 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi articol si art.45 din 
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:                                                           

H O T A R A S T E: 

Art.1.Se aproba asocierea comunei Jirlau prin Consiliul local al comunei Jirlau cu judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor "Reabilitarea santurilor si asigurarea 
scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor, in 
comuna Jirlau, judetul Braila." 

 
Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii,in 

suma de 435.000 lei,  va fi suportata din bugetul  propriu al comunei Jirlau, pe anul 2018, din capitolul 84.02, 
subcapitolul 71.01. 

 
Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei 

tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
 
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul Judetean 

Braila si Consiliul local al comunei Jirlau, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si semnarea 

contractului de asociere de catre partile contractante. 
 
Art.6.Se mandateaza domnul Dragut Daniel, Primar al comunei Jirlau, in vederea semnarii contractului de 

asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
 

 Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul economic. 
 
 Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului Judetul Braila, 
precum si celor interesati. 

 

 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                           
                                                                                                                    Cioat  Ion 
 
Nr.17 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018 
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T A R A R E A   N R . 18 

                                                                    20 martie 2018 
 

Privind: „ Aprobarea armonizarii cu situatia actuala a amplasamentului a proiectului tehnic privind 
Actiunea 1: Infrastructura de drumuri-asfaltare strazi comunale din cadrul „Proiect integrat privind: 

infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie 
de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila” 

  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
Având în vedere: 
          

 Referatul aprobare al primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ Aprobarea armonizarii cu 
situatia actuala a amplasamentului a proiectului tehnic privind Actiunea 1: Infrastructura de drumuri-
asfaltare strazi comunale din cadrul „Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi 
comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare 
centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila” 

 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ; 
 Nota de constatare nr. 4810/25.08.2017 si adresa constructorului SC Ga & Ma Activ Logystic 

SRL  Constanta nr. 1203/22.08.2017; 
 Expertiza tehnica intocmita de catre dna expert Gricoras C. Anca, precum si studiile de teren 

refacute : studiu topografic intocmit de catre SC Rom Survey SRL Braila si studiu geotehnic intocmit de 
catre SC Geoproiect SRL Braila; 
 Dispozitia de santier nr. 1/07.03.2018 privind armonizarea Proiectului tehnic la Actiunea 1: 

Infrastructura de drumuri-asfaltare strazi comunale din cadrul „Proiect integrat privind: infrastructura de 
drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, 
prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila” , 
  Oferta pentru noile cantitati de lucrari emisa de constructorul  SC Ga & Ma Activ Logystic SRL  

Constanta nr. 1677/12.03.2018 si declaratia acestuia nr. 1852/16.03.2018 ; 
 Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal , 
protecţia mediului, servicii şi control. 

 
Vazand prevederile : 

 art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia   public  local , republicat  ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
În temeiul : art. 45, alin.2, lit e), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public  
local , republicat , cu complet rile şi modific rile ulterioare; 

                                                    

                                                                 HOT R ŞTE: 
 

Art.1   Se aproba armonizarea cu situatia actuala a amplasamentului a proiectului tehnic privind 
Actiunea 1: Infrastructura de drumuri-asfaltare strazi comunale din cadrul „Proiect integrat privind: 
infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie 
de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila”. 
 
Art. 2   Se aproba Dispozitia de santier nr. 1/07.03.2018 privind armonizarea Proiectului tehnic la 
Actiunea 1: Infrastructura de drumuri-asfaltare strazi comunale din cadrul „Proiect integrat privind:  
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infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie 
de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila”. 
 
Art. 3  Se aproba Oferta pentru noile cantitati de lucrari emisa de constructorul  SC Ga & Ma Activ 
Logystic SRL  Constanta nr. 1677/12.03.2018, fara implicatii financiare. 
 
Art.4  Prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţa public  şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                          
                                                                                                                    Cioat  Ion 
 
Nr.18 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018 
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           

RROOMMÂÂNNIIAA  

    JJUUDDEEŢŢUULL  BBRRĂĂIILLAA  

CCOOMMUUNNAA  JJIIRRLLĂĂUU  

CC  OO  NN  SS  II  LL  II  UU  LL      LL  OO  CC  AA  LL   
 

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREEAA  NNRR....  1199  
ddiinn    2200  mmaarrttiiee  22001188  

 

 

privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul local c tre 
doamna Ciobota Rada, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”. 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
 
          Având în vedere: 
         - adresa înregistrat  la unitatea noastr  sub nr. 4698 din 21.08.2017, prin care doamna Ciobota 
Rada solicit  cump rarea terenului în suprafaţ  de 742 mp deţinut în concesiune potrivit contractului 
nr.4385/28.07.2011, aferent construcţiei realizate de c tre concesionar potrivit Extras de carte funciara 
nr.7531/13.03.2018, exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bun -credinţ , dreptul de 
preempţiune prev zut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
          -Hot rârea Consiliului Local nr.6/2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei, unde la poziţia nr.75 se reg seşte evidenţiat terenul supus vânz rii, 
înscris în cartea funciar  nr.71571 pe numele  UAT Jirlau - domeniul privat iar construcţiile pe numele 
Ciobota Rada; 
          -referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului,   
            - raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , 
protecţia mediului, servicii şi control. 

-raportul de evaluare a obiectivului „teren intravilan” intocmit de catre SC ANDRONIU 
CONSULTING SRL Br ila  prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin Androniu 
cu legitimația nr. 10186 – valabil  2017;  
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 
 
 

H O T  R  Ş T E: 
 

 
          Art.1.- (1) Se aprob  raportul de evaluare - parte integrant  din prezenta hot râre,  întocmit în 
luna noiembrie 2017 de c tre domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR cu 
legitimația nr. nr. 10186 – valabil  2017, privind stabilirea preţului de vânzare în sum  de 2.357 lei, 
respectiv 509 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat de consiliul local, în 
suprafaţ  de 742 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, tarla 16, Lot 20, înscris în Cartea funciar  
nr.71571 a Comunei Jirlau. 
         (2) Se aprob  vânzarea terenului prev zut la alin.(1) c tre doamnei Ciobota Rada cu adresa in 
Str. Rm Sarat nr. 271 , comuna Jirlau, judetul Braila, în calitate de titular a contractului de concesiune a 
terenului nr. 4385/28.07.2011, de proprietar a construcţiilor ridicate pe acest teren potrivit Certificat de 
atestare a edificarii constructiei nr. 2527/14.04.2014 emis de primaria Jirlau şi de beneficiar al dreptului 
de preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare.  
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         (3) Preţul de 509 Euro poate fi pl tit şi în rate pân  la data de 31.12.2018, în lei la cursul oficial 
comunicat de B.N.R. în ziua pl ţii, prin ordin de plat  în contul comunei nr. 
RO86TREZ15321390207XXXXX deschis la Trezoreria orașului F urei, CUI 4874690. 
 
         Art.2.- Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de 
vânzare cump rare în form  autentic  cad în sarcina cump r torului. 
         Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se îns rcineaz  primarul 
comunei, care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul în form  
autentic .   
         Art.4.- Prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţ  celor interesaţi şi publicat  pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                           
                                                                                                                     Cioat  Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 19 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018  
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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ddiinn    2200  mmaarrttiiee  22001188  

 

 

privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul local c tre domnul 
Marinescu Tudorache, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”. 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
 
          Având în vedere: 
         - adresa înregistrat  la unitatea noastr  sub nr. 6259 din 27.10.2017, prin care domnul 
Marinescu Tudorache solicit  cump rarea terenului în suprafaţ  de 1.000 mp deţinut în concesiune 
potrivit contractului nr.15/23.08.2000, aferent construcţiei realizate de c tre concesionar potrivit Extras 
de carte funciara nr.7525/1303.2018, exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bun -
credinţ , dreptul de preempţiune prev zut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
          -Hot rârea Consiliului Local nr.6/2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei, unde la poziţia nr.74 se reg seşte evidenţiat terenul supus vânz rii, 
înscris în cartea funciar  nr.72070 pe numele  UAT Jirlau - domeniul privat , iar construcţiile pe numele 
Marinescu Tudorache; 
          -referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru agricol  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului,   
            - raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , 
protecţia mediului, servicii şi control. 

-raportul de evaluare a obiectivului „teren intravilan” intocmit de catre SC ANDRONIU 
CONSULTING SRL Br ila  prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin Androniu 
cu legitimația nr. 10186 – valabil  2017;  
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 
 
 

H O T  R  Ş T E: 
 

 
          Art.1.- (1) Se aprob  raportul de evaluare - parte integrant  din prezenta hot râre,  întocmit în 
luna noiembrie 2017 de c tre domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR cu 
legitimația nr. nr. 10186 – valabil  2017, privind stabilirea preţului de vânzare în sum  de 3.181 lei, 
respectiv 687 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat de consiliul local, în 
suprafaţ  de 1.000 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, tarla 16, Lot 19, înscris în Cartea funciar  
nr.72070 a Comunei Jirlau. 
         (2) Se aprob  vânzarea terenului prev zut la alin.(1) c tre domnul Marinescu Tudorache cu 
adresa in Str Baneasa nr. 8 bl. 10, ap. 19, Bucuresti în calitate de titular a contractului de concesiune a 
terenului nr. 15/23.08.2000, de proprietar a construcţiilor ridicate pe acest teren potrivit Certificat de 
atestare a edificarii constructiei nr. 8332/14.11.2016 emis de primaria Jirlau şi de beneficiar al dreptului 
de preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare.  
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         (3) Preţul de 687 Euro poate fi pl tit şi în rate pân  la data de 31.12.2018, în lei la cursul oficial 
comunicat de B.N.R. în ziua pl ţii, prin ordin de plat  în contul comunei nr. 
RO86TREZ15321390207XXXXX deschis la Trezoreria orașului F urei, CUI 4874690. 
 
         Art.2.- Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de 
vânzare cump rare în form  autentic  cad în sarcina cump r torului. 
         Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se îns rcineaz  primarul 
comunei, care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul în form  
autentic .   
         Art.4.- Prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţ  celor interesaţi şi publicat  pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                           
                                                                                                                     Cioat  Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 20 
Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018  
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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ddiinn    2200  mmaarrttiiee  22001188  

 

 

privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul local c tre domnul 
Stroe Gicu, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”. 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
 
          Având în vedere: 
         - adresa înregistrat  la unitatea noastr  sub nr. 6255 din 27.10.2017, prin care domnul Stroe 
Gicu solicit  cump rarea terenului în suprafaţ  de 1.288 mp deţinut în concesiune potrivit contractului 
nr.4344/28.07.2011, aferent construcţiei realizate de c tre concesionar potrivit Extras de carte funciara 
nr.7533/13.03.2018, exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bun -credinţ , dreptul de 
preempţiune prev zut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
          -Hot rârea Consiliului Local nr.6/2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei, unde la poziţia nr.146 se reg seşte evidenţiat terenul supus vânz rii, 
înscris în cartea funciar  nr.71547 pe numele  UAT Jirlau - domeniul privat ,iar construcţiile pe numele 
Stroe Gicu; 
          -referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului,   
            - raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , 
protecţia mediului, servicii şi control. 

-raportul de evaluare a obiectivului „teren intravilan” intocmit de catre SC ANDRONIU 
CONSULTING SRL Br ila  prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin Androniu 
cu legitimația nr. 10186 – valabil  2017;  
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 
 
 

H O T  R  Ş T E: 
 

 
          Art.1.- (1) Se aprob  raportul de evaluare - parte integrant  din prezenta hot râre,  întocmit în 
luna noiembrie 2017 de c tre domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR cu 
legitimația nr. nr. 10186 – valabil  2017, privind stabilirea preţului de vânzare în sum  de 4.589 lei, 
respectiv 991 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat de consiliul local, în 
suprafaţ  de 1.288 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, tarla 5, Lot 26, înscris în Cartea funciar  
nr.71547 a Comunei Jirlau. 
         (2) Se aprob  vânzarea terenului prev zut la alin.(1) c tre domnul Stroe Gicu cu adresa in Str. 
Apusului, nr. 12, comuna Jirlau, judetul Braila în calitate de titular a contractului de concesiune a 
terenului nr. 4344/28.07.2011, de proprietar a construcţiilor ridicate pe acest teren potrivit Certificat de 
atestare a edificarii constructiei nr. 1757/21.03.2014 emis de primaria Jirlau şi de beneficiar al dreptului 
de preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare.  
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         (3) Preţul de 991 Euro poate fi pl tit şi în rate pân  la data de 31.12.2018, în lei la cursul oficial 
comunicat de B.N.R. în ziua pl ţii, prin ordin de plat  în contul comunei nr. 
RO86TREZ15321390207XXXXX  deschis la Trezoreria orașului F urei, CUI 4874690. 
 
         Art.2.- Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de 
vânzare cump rare în form  autentic  cad în sarcina cump r torului. 
         Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se îns rcineaz  primarul 
comunei, care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul în form  
autentic .   
         Art.4.- Prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţ  celor interesaţi şi publicat  pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţ ,                                                         Contrasemneaz   
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Bulancea Ionel                                                                           
                                                                                                                     Cioat  Ion 
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Adoptat  în şedinţa din 20 martie 2018  
Cu un num r de 10 voturi  
Din num rul total de 13 consilieri în funcţie  
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privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul local c tre 
doamna Pana Florentina, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”. 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
 
          Având în vedere: 
         - adresa înregistrat  la unitatea noastr  sub nr. 6241 din 27.10.2017, prin care doamna Pana 
Florentina solicit  cump rarea terenului în suprafaţ  de 1.000 mp deţinut în concesiune potrivit 
contractului nr.2824/29.04.2014, aferent construcţiei realizate de c tre concesionar potrivit Extras de 
carte funciara nr.7534/13.03.2018, exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bun -
credinţ , dreptul de preempţiune prev zut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
          -Hot rârea Consiliului Local nr.6/2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei, unde la poziţia nr.160 se reg seşte evidenţiat terenul supus vânz rii, 
înscris în cartea funciar  nr.71490 pe numele  UAT Jirlau - domeniul privat iar construcţiile C1, C2 si 
C3  pe numele Pana Florentina; 
          -referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,   
            - raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , 
protecţia mediului, servicii şi control. 

-raportul de evaluare a obiectivului „teren intravilan” intocmit de catre SC ANDRONIU 
CONSULTING SRL Br ila  prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin Androniu 
cu legitimația nr. 10186 – valabil  2017;  
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 
 
 

H O T  R  Ş T E: 
 

 
          Art.1.- (1) Se aprob  raportul de evaluare - parte integrant  din prezenta hot râre,  întocmit în 
luna noiembrie 2017 de c tre domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR cu 
legitimația nr. nr. 10186 – valabil  2017, privind stabilirea preţului de vânzare în sum  de 3.742 lei, 
respectiv 808 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat de consiliul local, în 
suprafaţ  de 1.000 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, tarla 5, Lot 40, înscris în Cartea funciar  
nr.71490 a Comunei Jirlau. 
         (2) Se aprob  vânzarea terenului prev zut la alin.(1) c tre doamna Pana Florentina cu adresa 
in Str. Rm Sarat, nr. 9, comuna Jirlau, judetul Braila în calitate de titular  a contractului de concesiune 
a terenului nr. 2824/29.04.2014, de proprietar  a construcţiilor ridicate pe acest teren potrivit 
Autorizaţiei de construire nr.4/08.10.2002 şi de beneficiar al dreptului de preempţiune potrivit art.123 
alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare.  
         (3) Preţul de 808 Euro poate fi pl tit şi în rate pân  la data de 31.10.2018, în lei la cursul oficial 
comunicat de B.N.R. în ziua pl ţii, prin ordin de plat  în contul comunei nr. 
RO86TREZ15321390207XXXXX  deschis la Trezoreria orașului F urei, CUI 4874690. 
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         Art.2.- Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de 
vânzare cump rare în form  autentic  cad în sarcina cump r torului. 
         Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se îns rcineaz  primarul 
comunei, care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul în form  
autentic .   
         Art.4.- Prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţ  celor interesaţi şi publicat  pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului comunei. 
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                                                                                                                                  HHOOTTĂĂRRÂÂRREEAA  NNRR..  2233  
ddiinn  2200  mmaarrttiiee  22001188  

  
 

Privind : „Preluarea contractului de concesiune nr.22/29.03.2004 de catre dl.Boboc Ionel de la 
concesionarii Samu Stefan si Samu Maria,ca urmare a cumpararii constructiei” 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
 

 Având în vedere: 
 - referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributii incasare si urmarire a contractelor de 
concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- actul de vanzare-cumparare a constructiei aflate pe terenul concesionat, conform Incheierii de 

autentificare nr. 1745/26.10.2015 de catre notarul public Anghel Raluca Catrinel Elena; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , 
protecţia mediului, servicii şi control. 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 alin.1 lit 
„b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare,   
 

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ĂĂ  ŞŞ  TT  EE  ::  
  
  

  Art.1. Se aproba preluarea contractului de concesiune nr.22/29.03.2004 de catre dl.Boboc Ionel 
de la concesionarii Sanu Stefan si Sanu Maria,ca urmare a cumpararii constructiei, avand ca obiect 
suprafata de 1.000 mp situat in comuna Jirlau, str. Fundatura Garlei nr. 11 . 
 Art.2. Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice.  
 Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin 
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   
  Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţa public  prin 
afişare şi va fi înaintat  celor interesaţi. 
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Privind : „Rezilerea contractului de concesiune nr.5698/28.10.2011, incheiat intre Consiliul Local Jirlau 
si S.C. JANEAS S.R.L., pentru neplata redeventei” 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
 

 Având în vedere: 
 - referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributii incasare si urmarire a contractelor de 
concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- Vazand prevederile Contractului de concesiune, referitoare la clauzele de incetare a 

contractului, art.22 si art. Art. 25; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , 
protecţia mediului, servicii şi control. 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 alin.1 lit 
„b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare,   
 

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ĂĂ  ŞŞ  TT  EE  ::  
  
  

  Art.1. Se reziliaza, incepand cu data prezentei, contractul de concesiune nr.5698/28.10.2011, 
incheiat intre Consiliul Local Jirlau si S.C. JANEAS S.R.L., pentru neplata redeventei. 
 Art.2. De recuperarea sumelor restante datorate de concesionar Comunei Jirlau, se va ocupa 
compartimentul de specialitate din cadrul primariei si/sau avocatul imputernicit.  
 Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin 
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   
  Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţa public  prin 
afişare şi va fi înaintat  celor interesaţi. 
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Privind : „Rezilerea contractului de concesiune nr.4420/28.07.2011, incheiat intre Consiliul Local Jirlau 
si dl. Mucea Gh. Marin, ca urmare a solicitarii concesionarului” 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
 

 Având în vedere:  
 - Cererea nr. 797/07.02.2018 a dnei Mucea Anica, sotia defunctului Mucea Gh. Marin;   
 - referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributii incasare si urmarire a contractelor de 
concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , 
protecţia mediului, servicii şi control. 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 alin.1 lit 
„b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare,   
 

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ĂĂ  ŞŞ  TT  EE  ::  
  
  

  Art.1. Se aprob , incepand cu luna martie 2018, rezilierea contractului de concesiune nr. 
4420/28.07.2011, incheiat intre Consiliul Local Jirlau in calitate de concedent si dl. Mucea Gh. Marin, in 
calitate de concesionar, avand ca obiect concesionarea suprafetei de 1203 mp situat in intravilanul 
satului Jirlau. 
 Art.2. Motivul rezilierii este solicitarea sotului supravietuitor al concesionarului de reziliere a  
contractului de concesiune.  
 Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin 
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   
  Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţa public  prin 
afişare şi va fi înaintat  celor interesaţi. 
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H O T A R A R E A   N R . 26 
20 martie 2018 

 
Privind: „Stabilirea salariilor de baz  pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

Prim riei Jirlau, care se aplic  începând cu data de 01.03.2018” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
Avand in vedere: 

- expunerea de motive prezentat  de primarul Comunei Jirlau; 
- procesul verbal de consultare si negociere înregistrate la Prim ria Comunei Jirlau sub 

nr.1408/28.02.2018, încheiat între primarul comunei, dl. Dragut Daniel, in calitate de ordonator principal 
de credite, pe de o parte și o parte din functionarii publici din cadrul Prim riei Comunei Jirlau, pe de 
alt  parte prin care s-a realizat consultarea si negocierea noilor conditii salariale incepand cu data de 
01.03.2018; 

- referatul secretarului al Comunei Jirlau, prin care propune consiliului local stabilirea, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 si a actelor normative privind modificarile salariale si 
contextul incadrarii cheltuielilor salariale in limitele bugetului local a salariilor de baz  pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul Prim riei Comunei Jirlau, începând cu data de 01.03.2018; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modific rile şi complet rile ulterioare;   
 - prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16, 
art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului pl tit din fonduri publice; 

- OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a 
stabilit transferul contribuțiilor CAS – 10 % și CASS – 25 % în sarcina angajaților începând cu data de 
01.01.2018; 

- OUG nr.90/2017 prin care au fost stabilite unele m suri fiscal bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,m 

- HGR nr.846/2017 prin care a fost stabilit salariul minim brut pe țar  garantat în plat  în anul 
2018, 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat  (r2), cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
       - raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , 
protecţia mediului, servicii şi control. 
         În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și alin.6, art.47, art.115 alin.1 
lit.b și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Public  Local , republicat  (r1), cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, 
  

H O T  R  Ş T E : 
 
Art.1. (1) Începând cu data de 1 martie 2018, se stabilesc salariile de baz  pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul Prim riei Jirlau, urmare a negocierii in contextul incadrarii cheltuielilor 
salariale in limitele bugetului local, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrant  din prezenta 
hot râre. 
 
            (2) Salariile de baz  pentru funcțiile prev zute la art.11 alin.2 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice, dar care nu se reg sesc în prezent în  
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organigrama și statul de funcții al Prim riei Comunei Jirlau, se vor stabili - prin hot râre a Consiliului 
Local Jirlau - dup  ce vor fi înființate, dac  va fi cazul.  

           (3) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va 
stabili, prin dispoziție, salariile de baz  lunare pentru functionarii publici nominalizati conform anexei 
nr.1, din cadrul Prim riei Comunei  Jirlau, astfel încât s  se încadreze în sumele aprobate cu aceast  
destinație în bugetul propriu. 

 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se va încredința domnul Dragut Daniel, primar al 
Comunei Jirlau, domnul Cioata Ion, secretar al Comunei Jirlau şi domnisoara  Gageanu Nicoleta 
Mihaela, consilier contabil în cadrul Prim riei Comunei Jirlau. 
 
Art. 3  Prin grija secretarului comunei prezenta hot râre va fi adus  la cunoştinţa celor interesaţi. 
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                                                       HOTARAREA NR. 27 

Din 20.03.2018 

 

Privind: aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei  Sportive Jirlau, cu suma de 30.000 lei, pentru 
activitatea sportiv  desf şurat  de c tre echipa de fotbal, în anul competiţional 2018 
   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U 
 

Având in vedere: :  
- cererea privind sustinerea financiara a  Asociatiei sportive Jirlau pe anul 2018; 
- referatul de aprobare al primarului comunei; 
- art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi 
sportului, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi prevederile Hot rârii de Guvern nr.1447/2007, 
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv ;  
-art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
In baza prevederilor: 
-raportul de avizare al Comisiei  pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultur , gospod rire comunal  , protecţia 
mediului, servicii şi control 
-art.36,alin.2,lit.d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public   
local   , republicat ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul: -art. 45, alin 1,art.115,alin.1,lit.a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public  local   
, republicat , ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOT R ŞTE: 
 

Art.1–  Se aprob  susţinerea financiar  a Asociaţiei  Sportive Jirlau, cu suma de 30.000 lei, pentru 
activitatea sportiv  desf şurat  de c tre echipa de fotbal, în anul competiţional 2018, conform 
modelului de contract prev zut în ANEXA la prezenta hot râre. 
 
Art.2. (1) - Asociaţia   Sportiva  Jirlau va asigura dezvoltarea mişc rii sportive de performanţ  pe 
raza comunei JIRLAU, respectând angajamentele asumate în contractul de susţinere financiar .  
 (2) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de decontare, anexate 
la contractul de finanţare.  
(3) Se vor face demersurile legale privind respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Jirlau s  semneze contractul de finanţare, prevãzut în 
ANEXA, care face parte din prezenta hot râre.  
 
Art.4. – Secretarul comunei Jirlau comunic  prezenta hot râre instituţiilor şi persoanelor interesate.  
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