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In conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3), lit. a) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001 - republicata, Primarul comunei Jirlau prezinta Raportul privind starea generală economicosocială si de mediu a comunei în anul 2017. Prezentul raport contine informatii furnizate de structurile
de specialitate din cadrul Primariei comunei Jirlau.
Preocuparea principală a administraţiei locale a comunei Jirlau în anul 2017 a fost gestionarea
eficientă şi asigurarea bunăstării cetăţenilor, acţionându-se în mod responsabil, prin dezvoltarea de
politici şi proiecte.
Unul din obiectivele urmărite de echipa pe care o conduc a fost acela de a crea o administraţie
publică locală eficientă în folosul cetaţeanului, să contribuim la dezvoltarea comunei, într-un mod
echilibrat, gestionând eficient bugetul, ca urmare a identificării corecte a nevoilor şi prioritaţilor
comunităţii.
Raportul acesta îl consider, înaintea cerinţei impuse de lege, datoria mea morală de a aduce la
cunostinţa cetatenilor activitatea desfaşurată împreună cu salariaţii instituţiei, străduindu-mă să
realizez conform datelor furnizate şi centralizate, o radiografie fidelă, mai puţin formală a modului în
care au fost cheltuiţi banii publici, în scopul înfăptuirii obiectivelor din programul cu care m-am
angajat faţă de cetăţeni.
Raportul privind starea economică şi socială a comunei Jirlau se vrea un document sintetic,
pe înţelesul fiecarui locuitor, spre o corectă informare a acestora, fiindcă numai aşa aceştia vor fi
atraşi în continuare la luarea deciziilor privind necesităţile şi priorităţile, implicarea contribuabilului în
actul de decizie, sporind calitatea muncii în administratia publică locală şi grăbind realizarea
obiectivelor stabilite în comun.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor o imagine generală asupra activităţii
noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.
CAPITOLUL I - PREZENTARE GENERALA:
Comuna se află în lunca Buzăului, între râul Buzău (spre sud) și lacul Jirlău (spre nord). Este
străbătută de șoseaua județeană DJ203, care o leagă spre sud de Făurei și spre nord
de Galbenu, Bălăceanu, Ziduri și Valea Râmnicului (ultimele trei în județul Buzău). La Jirlău, din
acest drum se ramnifică spre est DJ203T care duce spre Vișani și DJ203K, ce duce spre vest
la Mărăcineni (județul Buzău). Prin comună trece calea ferată Făurei-Tecuci, care este deservită de
stația Jirlău.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Jirlău se ridică la 3.059
de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
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3.459 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români(92,25%), cu o
minoritate de romi (4,35%). Pentru 3,4% din
populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea
locuitorilor sunt ortodocși (96,6%). Pentru 3,4% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.
CAPITOLUL II - CONSILIUL LOCAL JIRLAU
Consiliul Local Jirlau, format din 13 consilieri, are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi. Primarul şi viceprimarul funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale, asigurând
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor Constituţiei, punerea în
aplicare a legilor, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local.
Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice, avizează
pentru legalitate actele emise de primar si Consiliul Local. De asemenea, secretarul poate coordona şi
alte compartimente ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale,
îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local ori de primar.
Consiliul local – forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei. Aparatul de specialitate al primarului –
o alianță cu cetăţenii comunei Jirlau, o instituţie la dispoziţia cetăţeanului.
Acest raport evidentiaza activitatea specifica a compartimentelor functionale a aparatului
primarului, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Jirlau si a dispozitiilor emise
de primar.
In anul 2017 au avut loc un numar de 12 sedinte ale Consiliului Local Jirlau:12 sedinte ordinare
si 0 sedinte extraordinare. In cadrul acestor sedinte au fost adoptate un numar de 72 hotarari cu
caracter normativ si individual.
Prin grija secretarului comunei a fost intocmita ordinea de zi pentru sedintele ordinare si
extraordinare, dispozitiile de convocare a Consiliului Local si au fost consemnate in procese verbale
punctele de vedere si exercitarea votului consilierilor locali. Documentatiile dezbatute au fost
numerotate, semnate si sigilate, apoi inaintate Institutiei Prefectului pentru verificarea legalitatii.
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CAPITOLUL III - ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI COMUNEI JIRLAU
Numarul total de posturi potrivit art. 3, alin. (2) din OUG 63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor
masuri
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Jirlau
este de 39 angajati, raportat la un numar de 3500 de locuitori.
Organigrama Primariei JIRLAU se prezinta astfel :


2 funcții de demnitate publica



1 functie publica de conducere



12 functii publice de executie



24 posturi contractuale, din care: 0 functii contractuale de conducere, 24 functii contractuale de
executie
CAPITOLUL IV - POLITIA LOCALA JIRLAU
SERVICIUL DE POLIȚIE LOCALĂ JIRLAU funcționează cu un număr de 3 angajați, ce

exercită atribuții in următoarele domenii:


Ordine și liniște publică și paza bunurilor;



Circulația pe drumurile publice;



Disciplina în construcții și afișajul electoral;



Protecția mediului;



Activitate comercială;



Evidența persoanelor

In cadrul Serviciului de Politie Locale isi desfasoara activitatea un numar de 3 functionari publici.
Puiu Cozmin Laurentiu – politist local asistent
Toma Nicu – politist local asistent
Baciu Nicolae – politist local asistent
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Pe parcursul anului 2017, Poliția Locală Jirlau a acționat pe raza
comunei, pe linia prevenirii, combaterii și sanctionării încălcărilor normelor legale privind comerțul
stradal, cerșetoria, protecția mediului, în scopul asigurării ordinii și liniștii publice.
In anul 2017, agenții Poliției Locale au acționat pe raza comunei, pe linia prevenirii, combaterii
și sancționării încălcării normelor legale. Astfel, împreună cu lucrătorii Postului de Politie Națională
Jirlau, s-au format patrule mixte, care au supravegheat întreaga localitate, având în atenție obiectivele
publice și private, cum ar fi: parcurile din comună, pentru a preveni furtul de autoturisme și pentru
dispersarea grupurilor de persoane care deranjau liniștea publică a locatarilor, unitățile de interes pubic
din comună: biserica unități școlare, cimitire, unități comerciale, etc
CAPITOUL V - PROIECTELE DE INVESTITII ALE COMUNEI JIRLAU
Un accent foarte important a fost pus pe obţinerea finanţărilor pentru proiecte de utilitate certă
destinate locuitorii comunei Jirlau. Vă prezentăm detaliat proiectele derulate, aflate în implementare si
proiectele inițiate în anul 2017:
PROIECTE AFLATE IN FAZA DE IMPLEMENTARE:
1. “Modernizare drumuri in comuna Jirlau, judetul Braila”- finantat prin “Programul
National de Dezvoltare Locala”. Obiectiv propus : Modernizarea a 30 strazi insumand
11.963,59 m din intravilanul localitatii Jirlau.
2. „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in comuna Jirlau, judetul
Braila” - ”- finantat prin “Programul National de Dezvoltare Locala. Obiectiv propus:
inlocuirea si completarea lampilor existente, unele dintre ele mari consumatoare de energie.
3. 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 after school, Comuna Jirlau, judetul Braila ». Obiectiv propus: 4
actiuni pe sase strazi : canalizare menajera si statie de epurare, canalizare pluviala, asfaltare
drumuri si dotare ather school.
4. „Amenajare centru civic si trotuare in comuna Jirlau, judetul Braila” – finantat atat de la
Consiliul Judetean, cat si de la bugetul local. Obiectiv propus: Trotuare, curte sediu
administrativ cu parcare si spatii largi cu alei din pavele si zona verde, inclusiv in zona
caminului cultural.
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5. „Sistematizarea strazii Rm Sarat din comuna Jirlau, judetul
Braila” - finantat atat de la Consiliul Judetean, cat si de la bugetul local. Obiectiv propus:
Largirea in zona centrala si administrativa a str Rm Sarat cu rigole carosabile si benzi de
incadrare.
PROIECTE IMPLEMENTATE
1. „Modernizare mini-teren sport in curtea scolii gimnaziale din comuna Jirlau, judetul Braila”
2. „Realizare parc joaca pentru copii, strada Mecanizatorilor, comuna Jirlau, judetul Braila”
3. „Modernizare parc joaca pentru copii, strada Rm. Sarat, nr. 111-113”

CAPITOLUL VI - STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
POLITICA FISCALĂ şi BUGETARĂ :
Compartimentul Contabilitate Buget :
Atribuţiile angajaţilor sunt cele prevazute de actele normative în vigoare privind activitatea de
buget – contabilitate. Acestea sunt:
- respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al comunei Jirlau,
- intocmirea de studii de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuarii unor
imprumuturi în vederea realizării unor acţiuni şi lucrari publice, urmărind contractarea,
garantarea şi rambursarea acestora la termenele scadente.
- întocmirea raportului anual de incheiere al contului de executie bugetară.
- organizarea activităţilor de înregistrare contabilă a documentelor economico-financiare şi de
gestiune a patrimoniului, cu respectarea normelor metodologice a Ministerului Finanţelor
Publice şi a legii contabilităţii în vigoare.
- întocmirea notelor justificative privind solicitarea de subvenţii de la bugetul de stat şi de sume
defalcate din TVA.
- efectuarea de încasari si plaţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe bază de
documente legal întocmite.
- întocmirea ordinelor de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond somaj,
fond de sanatate, etc.
- atribuţii in temeiul Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat de catre Consiliul Local, astfel :
Venituri :11.640.000 lei
Cheltuieli :15.749.000 lei
Bugetul pe anul 2017 în sumă de 27.389 mii lei, astfel :
VENITURILE BUGETULUI LOCAL
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Ponderea categoriilor de venit din total venituri
Domeniul si denumirea contului

Suma mii lei
Cont

Impozit pe venit

12
03.00.00.
04.01.00.

Cote defalcate din impozitul pe venit

1133
Impozit şi taxa pe cladiri

07.01.00.
143

Impozit şi taxa pe teren

07.02.00.

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru

07.03.00.

491
Sume defalcate din TVA
11.01.00.

3125

16.02.00.

150

16.03.00.

25

18.00.00.

5

30.05.00.

100

33.00.00.

-

33.50.00.

-

34.00.00.

-

35.00.00.

80

36.00.00.

93

42.00.00.

1574

43.00.00.

323

48.00.00.

4386

Impozit pe mijloacele de transport
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
Alte taxe
Venituri din concesiuni şi inchirieri
Venituri din prestări servicii
Alte venituri din prestari servicii şi alte activităţi
Venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalităţi şi confiscări
Diverse venituri
Subventii de la bugetul de stat
Subventii de la alte Administratii

Sume primite de la Uniunea Europeană

TOTAL VENITURI
CHELTUIELI- BUGETULUI LOCAL
Ponderea categoriilor de cheltuieli din total venituri
Domeniul si denumirea contului
Cont
8
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Autoritaţi publice şi acţiuni externe

51.00.00.
1504,5

Alte servicii publice generale

54.00.00.

Tranzactii, Datorie publică şi Imprumuturi

55.00.00.

216
122
Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
61.00.00.

237

65.00.00.

1752

66.00.00.

33,5

67.00.00.

377

68.00.00.

859

70.00.00.

9722

74.00.00.

236

84.00.00.

689,6

Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia mediului
Transpoturi

TOTAL CHELTUIELI

15.749

In cursul anului 2017 bugetul a fost rectificat prin retrageri de sume sau suplimentari de sume
ajungand la sfarsitul anului la suma totala de 28.513 mii lei, din care s-a realizat la partea de venituri
suma de 12.202 mii lei, iar cheltuielile fiind in suma de 16.311, ramanand un sold de 4109 mii lei.

Din totalul cheltuielilor de 16.311 mii lei, 31,8 % adica 5190 mii lei s-au folosit la sectiunea de
functionare si 68,18 % , adica 11.121 mii lei la sectiunea de dezvoltare.
Compartiment Taxe şi impozite :
Activitatea serviciului este structurată pe urmatoarele activităţi specifice :
- încasari impozite şi taxe persoane fizice;
- incasari impozite şi taxe persoane juridice;
- recuperare creante;
- relaţii cu publicul;
Principalele atributii ale angajatilor biroului sunt urmatoarele :
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-

c

o

venituri;
- constatarea si stabilirea categoriilor de impozite si taxe directe si indirecte datorate de
persoane fizice, precum si impozitele si taxele datorate de agentii economici, persoane juridice,
venituri la bugetul local;
- eliberarea certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale;
- analizarea listelor cu debitori persoane fizice si juridice, care inregistreaza restante la plata
impozitelor si taxelor locale si demararea procedurii de recuperare a creantelor bugetare in
conformitate cu prevederile legale;
- initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea
si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a
unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;
- colaborarea cu celelalte compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte
institutii, in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
- încasarea taxelor speciale stabilite prin hotararile Consiliului Local;
- arhivarea dosarelor fiscale si a altor documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.
Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost:
Venituri proprii cu debit în anul 2017
Denumitrea venitului
Debit initial
-lei
Impozit clădiri persoane fizice
47.785
Impozit clădiri persoane juridice
15.130
Impozit teren persoane fizice
69.065
Impozit teren persoane juridice
229
Teren extravilan
137.262
Impozit mijloace de transport persoane fizice
59.887
Impozit mijloace de transport persoane juridice
3.695
Venituri din concesiuni
23.573
Venituri din amenzi
9248

Debit incasat
-lei
59.542
18.658
96.157
1.484
183.900
89.679
4.718
39.629
43.274

CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL
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Fiind o localitate din mediul rural, principala ocupaţie a locuitorilor comunei Jirlau este însă
agricultura şi creşterea animalelor, dar prima activitate reuşeşte să absoarbă cea mai mare parte a
populaţiei active a comunei. Schimbarea profilului funcţional de la activităţi agricole preponderente la
activităţi agricole asociate presupune dezvoltarea activităţilor economice, în special a celor din
industria alimentară, precum şi a celor din sfera serviciilor. Aceasta presupune iniţierea unor programe
care să urmărească creşterea numărului de locuri.
Situaţia fondului funciar -haCATEGORII DE FOLOSINTA
TERITORIUL
ADMINISTRA
TIV

TEREN

Agricol

3499

Paduri si
alte
terenui
forestier
e
335

Terenuri
cu ape si
ape cu
stuf
395

Neagricol
Cai de
Terenuri
comun
ocupate
icatii si
cu
cai
constructi
ferate
i
94
296

TOTAL
Terenuri
neagricole

26

5223

La nivelul acestui compartiment s-a urmarit în continuare păstrarea evidențelor curente a
registrelor agricole în care se regăsesc 2836 de gospodării, din care 1723 pozitii ale gospodariilor
populatiei cu domiciliul in localitate, 1723 pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte localitati și 71
pozitii ale persoanelor juridice.
Completarea registrelor agricole presupune înregistrarea suprafețelor de teren și evoluția
acestora, precum și modul lor de utilizare, evolutia efectivelor de animale și păsări, utilaje, pomi
fructiferi, evidență scrisa și computerizată.
S-a solicitat într-un număr foarte mare, eliberarea de adeverințe pentru bursă, rechizite școlare,
deducere de impozit, spital, contracte cu SC Electrica SA, Serviciul de Evidență a Populație, telefonie
mobilă, șomaj, ajutor social, alocație complementară, etc.
S-au eliberat un număr de 89 certificate de producător care au dorit să comercializeze produse
agricole.
S-au întocmit documentațiile necesare pentru subvențiile în agricultură, s-au eliberat peste 145
adeverințe pentru APIA.

Conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, s-au întocmit
un nr. de 87 dosare.
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CAPITOLUL VIII - ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI
STARE CIVILA
Misiune: Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă
pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistrarea la cerere, a actelor sau a
faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul
României, precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform competenţei materiale şi teritoriale.
Pe parcursul anului 2017 principalele activitati ale compartimentului de stare civila au constat
in:
Activitati ale compartimentului stare civila
Denumirea activitatii

Numar

Celebrari casatorii
16
Inregistrari decese
49
Certificate de nastere
1
Transcrieri certificate nastere
6
Certificate nastere la cerere
41
Certificate de casatorie la cerere
19
Certificate de deces la cerere
8
Deschideri proceduri succesorale
57
Mentiuni operate si transmise
91

CAPITOLUL IX - ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI URBANISM
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Gestionarea aspectelor de urbanism si dezvoltare a teritoriului a fost in atentia
Compartimentului Urbanism al Primăriei comunei Jirlau.
Obiectivul general al Compartimentului Urbanism a fost emiterea de certificate de urbanism
pentru lucrari de construire sau desfiintare, emiterea de autorizatii de construire, autorizatii de
desfiintare, corespondenta specifica activitatii de construire; avizare executare lucrari aflate in
competenta de autorizare a Primăriei comunei Jirlau in conformitate cu cerintele legale.
Numarul de solicitari inregistrate in cadrul Compartimentului Urbanism in anul 2017.
Solicitari
Autorizatii de construire
Autorizatii de demolare
Certificate de urbanism
Procese verbale la terminarea lucrarilor
Avize eliberate
Verificare documentatie intabulare
Eliberare plan de situatie

Lucrari eliberate
7
3
9
8
28
18
4

CAPITOLUL X - PROTECTIA SOCIALA SI PROMOVAREA ECHITATII SOCIALE
Asistenţa socială exprimă orientarea politicilor publice către cetăţenii vulnerabili a unei
societăţi. Investiţia oricărei forme de guvernământ în sistemul de protecţie socială şi în serviciile
sociale este importantă pentru a ne asigura că problemele sociale existente nu vor avea consecinţe din
ce în ce mai grave asupra unor paturi din ce în ce mai largi de populaţie.
Obiectivul politicii sociale nu mai este simpla ajutare a celor săraci, ci o reinserţie a persoanelor
excluse de la o viaţă sociala normala, caracterizată prin oportunităţile societăţii moderne.
Pentru a combate excluziunea socială nu este suficient doar suportul financiar, ci trebuie
dezvoltat un larg complex de forme de suport pentru a evita excluziunea şi pentru a recupera social
persoanele împinse la marginea societăţii.
Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protejarea oamenilor constituie prioritatea numărul unu a
oricărei administraţii. Datorită fenomenului de sărăcie, accesul persoanelor defavorizate la asistenta
socială, capătă proporţiile unui sprijin indispensabil chiar si atunci când se dovedeşte a fi unul
temporar.
Factorul uman este esenţial şi evoluţia lui este urmărită îndeaproape de noi pentru a putea lua
măsurile necesare asigurării echilibrului comunităţii noastre.
În domeniul asistenţei sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate,
specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în
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dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi
proprii, un mod normal şi decent de viaţă.
În anul 2017 rezultatele muncii de anchetă socială şi asistenţă socială s-au concretizat astfel :
Ajutorul social Legea 416/2001 modificată
- preluarea documentaţiei în vederea întocmirii dosarului de ajutor social şi întocmirea
anchetelor sociale, fişei de calcul, statului de plată privind ajutorul social – reactualizarea dosarelor se
face trimestrial sau ori de câte ori apar modificări în componenta familie si a veniturilor acesteia, dosare/2017 = aproximativ 800 anchete la dosar
- întocmirea Dispoziţiilor primarului pt. stabilirea, respingerea, modificarea sau sistarea
ajutorului social, după caz, - 200 cazuri
- întocmirea lunara a listei persoanelor apte de muncă si numărul orelor de efectuat în folosul
comunităţii, ;
- întocmirea lunara a anexelor 7, 8 ,14 si 17 si trimiterea lor pana in data de 5 a fiecărei luni la
AJPS Braila.
- alocaţia pentru susţinerea familiei - Legea 277/2010 modificată.
Ajutorul pt. încălzirea locuinţei
Preluarea Cererii şi Declaraţiei pe proprie răspundere pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea
locuinţei cu foc de lemne, pe perioada sezonului rece:
- în baza Legii 416/2001 – 213 dosare
- cf. OUG 70/2011, - 202 dosare
FAMILIE şi PROTECTIA COPILULUI
■ Întocmirea de anchete sociale solicitate de DGASPC, sau din oficiu, pentru instituirea
măsurilor de protecţie prevăzute de legea 272/ 2004 ( plasament familial, rezidenţial, în regim de
urgenţă, la AMP. etc) – 50 cazuri
■ Plasament familial - 3 cazuri
■ Reevaluat trimestrial situaţiile în care sunt instituite măsurile speciale de protecţie prin
ancheta socială, şi a situaţiilor în cazul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate - 10
cazuri.
■ conduce evidenţa în Registrul special - Autoritate tutelară privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti şi a persoanelor ocrotite copii si adulţi; - 4 cazuri
■ Verificarea în teren în vederea redactării anchetelor pentru: divorţ, minori infractori,
persoane vârstnice în vederea întocmirii dosarului de internare intr-un centru de bătrâni (azile),
amânarea sau întreruperea executării pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale, mame minore,
anchete sociale pt. comisiile de expertiza medicala-copii si adulţi –in vederea încadrării într-o
categorie de persoane cu handicap, anchete în vederea obţinerii de burse sociale, bani de liceu, etc;
În baza Legii 448/2006-privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au
fost întocmite pentru obţinerea avizului în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru persoana încadrată în
gradul de handicap Grav cu însoţitor - 20 cazuri
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■ Primirea dosarelor în vederea obţinerii indemnizaţiei pt. creşterea copilului până la vârsta de
2 ani, respectiv 3 ani - OUG.148/2005- si transmiterea acestora la Agenţia Judeţeană pt. Prestaţii
Sociale Braila - 9 cazuri
CAPITOLUL XI - ACTIVITATEA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUA ȚII
DE URGENȚĂ
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii
și stingerii incendiilor precum și în domeniul protecției civile și are ca obiective pregătirea populației
pentru situații de urgență, protecția populației, a bunurilor materiale și valorilor culturale , limitarea și
înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență .
S-a actualizat Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului voluntar pentru situatii
de urgenta si Organigrama Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
S-au facut exercitii (simulari) in cazul producerii de evenimente, cat si actiuni de informare
pentru prevenirea producerii de evenimente.
CAPITOLUL XII - EDUCATIE SI SANATATE
Rolul educaţiei şi învăţământului într-o societate civilizată este foarte importantă. Educaţia
contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii individuale. Totodată nivelul de dezvoltare
economică al unei ţări depinde şi de nivelul de educaţie a cetăţenilor, de aceea este nevoie de o
concepţie clară despre rolul educaţiei într-o societate.
Educatia este asigurata in doua cladiri, renovate si dotate corespunzator pentru desfasurarea
unui proces de invatamant in conditii bune. Personalul didactic este calificat, creand premisele formarii
unor generatii de copii bine pregatiti profesional. S-au organizat si desfasurat

diferite activitati

culturale la zile aniversare sau comemorative.
In domeniul sanatatii, in com. Jirlau functioneaza un cabinet medical de medicina de familie,
serviciile fiind asigurate de catre un medic de familie si o asistenta medicala. De asemeni functioneaza
si doua farmacii care asigura populatiei serviciile de baza in acest domeniu.
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CAPITOLUL XIII - PROTECŢIA MEDIULUI
Crearea unui mediu de calitate, atractiv, sigur si sustenabil pentru generatiile prezente si
viitoare este esentiala iar luarea de decizii responsabile din punct de vedere al mediului este extrem de
importanta.
OBIECTIVE:
- protejarea patrimoniului verde existent şi punerea lui în valoare
- extinderea spaţiului verde
- sensibilizarea şi educarea publicului pe teme de mediu
- managementul integrat al deşeurilor
- soluţii eficiente pentru "salvarea energiei" şi utilizarea energiilor alternative
-curatirea malului lacului Jirlau.
CAPITOLUL XIV - MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR
Serviciul de salubritate a fost si este asigurat de SC Utilitati Publice SRL Jirlau, deseurile
casnice fiind colectate de doua ori pe luna si totodata colectate selectiv, iar societatile comerciale sunt
deservite saptamanal.
CONCLUZII
Ne propunem sa fim un reper al eficientei, coerentei actului decizional si transparentei
administrative, sa sustinem crearea unei comunitati active si dinamice, sa atragem investitii si sa
generam proiecte de importanta strategica pentru comuna si cetateni, si toate acestea sa conduca la
cresterea calitatii vietii in comuna Jirlau.
In general ne-am implicat in rezolvarea tuturor problemelor acolo unde a fost posibil.
Multumim pentru colaborare si imi exprim speranta ca impreuna vom putea mentine in
continuare comuna noastra pe drumul dezvoltarii.

PRIMARUL COMUNEI JIRLAU,
DRAGUT DANIEL
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