ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A N R . 45
05.07.2018
Privind: „Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, judetul Braila,
pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:


raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea
bugetului local pe anul 2018.
 Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau;
 prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
 prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlau pe
anul 2018;
 raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia
mediului, servicii şi control.
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115 alin.1 lit.b din
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 a)Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Jirlău ,judetul Braila
pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018,conform anexei 1 la prezenta hotarare.
b)Se aproba completarea Planulului anual al achizitiilor publice pe anul 2018, conform Anexei nr.
2 la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art. 3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion
Nr. 45
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A N R . 46
05.07.2018
Privind: „Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Jirlau, judetul Braila pentru perioada de
implementare 2018-2025”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau;
Referatul secretarului comunei Jirlau privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei
JIrlau, pentru perioada de implementare 2018 - 2025;
Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită;
Politica de coeziune a sprijinului creşterii economice şi al locurilor de muncă – Orientări;
Strategia Europeană de Ocupare;
Programul de Actiuni al Comunităţii Europene în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale;
Cartea Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană;
Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020 (H.G.nr.1069/05.09.2007);
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 – 2020 2030
(H.G.nr.1460/12.11.2008).
Recomandarea privind programul naţional de reformă din 2011 al României şi de emitere a unui
aviz al Consiliului privind Programul de Convergenţă actualizat al României pentru perioada 2011-2014;
Panul Urbanistic General al comueni Jirlau, judetul Braila.
Anunţul nr.3506 din 18 mai 2018 de elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare locală a comunei Jirlau, 2018 - 2020;
Raportul de avizare al Comisiei pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi control.
În conformitate cu prevederile:
Hotărârea Guvernului
nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în admisistraţia publică
locală;
În temeiul : art.36 alin.(2) lit.b),alin.4) lit.d) şi e), art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privin d administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Jirlau, judetul Braila pentru perioada de
implementare 2018-2025, conform Anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei,
domnul Dragut Daniel.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion
Nr. 46
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A N R . 47
05 iulie 2018
Privind: „Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna
Jirlău, județul Brăila”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”.
 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, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi control.
 Devizul General estimativ elaborat de catre compartimentul achizitii publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului ;
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 publică locală, republicată ,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 publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna
Jirlău, județul Brăila”, conform Devizului general , anexa la prezenta, dupa cum urmeaza :
a) valoarea totala a investitiei cu TVA : 4.123.713,45 lei ,
din care C+M : 2.703.961,60 lei
b) durata de executie a lucrarilor : 12 luni ;
c) capacitati tehnice : 968 mp.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion

Nr. 47
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A N R . 48
05 iulie 2018
Privind: „Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna
Jirlău, județul Brăila”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a
Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”.
 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, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi control.
 Devizul General estimativ elaborat de catre compartimentul achizitii publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului ;
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 publică locală, republicată ,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 publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna
Jirlău, județul Brăila” , conform Devizului general , anexa la prezenta, dupa cum urmeaza :
d) valoarea totala a investitiei cu TVA : 3.253.160,78 lei ,
din care C+M : 2.127.184,50 lei si
durata de executie a lucrarilor : 12 luni ;
e) capacitati tehnice : 706 mp.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion
Nr. 48
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A N R . 49
05 iulie 2018
Privind: „Aprobarea obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1,
Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea obiectivului de
investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104,
comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte
POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1””
 Referatul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ;
 Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
 H.C.L. nr. 47/2018 privind „Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu
Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”.
 Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
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 publică locală, republicată ,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 publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba obiectivul de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale,
strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea
B, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1” .
Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”, în cuantum de 4.123.713,45
lei , inclusiv TVA.
Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 82.474,27 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
82.474,27 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna
Jirlău, județul Brăila”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul
proiectului.
Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art 6. Se împuternicește domnul Drăguț Daniel, primarul UAT Jirlău, să semneze toate actele necesare
şi contractul de finanţare în numele U.A.T. comuna Jirlău.
Art 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Jirlău, în vederea ducerii sale la
îndeplinire, primarului Comunei Jirlău, Drăguț Daniel.
Art 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion

Nr. 49
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A N R . 50
05 iulie 2018
Privind: „Aprobarea obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului
Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1,
Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea obiectivului de
investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr.
105,comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte
POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1”
 Referatul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ;
 Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
 H.C.L. nr. 48/2018 privind „Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu
Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”.
 Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
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 publică locală, republicată ,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 publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba obiectivul de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural,
strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea
B, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1” .
Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului
Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”, în cuantum de 3.253.160,78 lei ,
inclusiv TVA.
Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 76.029,42 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
64.839,42 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului
Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”.

ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL

Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna
Jirlău, județul Brăila”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul
proiectului.
Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art 6. Se împuternicește domnul Drăguț Daniel, primarul UAT Jirlău, să semneze toate actele necesare
şi contractul de finanţare în numele U.A.T. comuna Jirlău.
Art 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Jirlău, în vederea ducerii sale la
îndeplinire, primarului comunei Jirlău, Drăguț Daniel.
Art 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion

Nr. 50
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A N R . 51
05 iulie 2018

Privind: „ aprobarea Actului Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Jirlau nr.43/24.06.2009 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila
S.A.;
- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila
S.A. a Adunarii Generale a Asociatiei;
- Prevederile Articolului 57 - Modificarea Unilaterala - din Capitolul III - Modificarea Termenilor si
Conditiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV - Dispozitii Finale din Dispozitii Generale ale
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;
- Motivarea Propunerii de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si a Anexelor - parte integranta aprobat prin Hotararea nr.11 din 14.07.2009 a Adunarii Generale a Asociatiei;
- Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si a Anexelor - parte integranta - Anexa
nr.1 la Actul Aditional nr.7;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670
din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - Anexa nr.2 la Actul
Aditional nr.7;
- Adresa Asociatiei nr.512 din 18.06.2018, prin care ni s-a comunicat - Propunerea de Modificare
si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si a Anexelor - parte integranta si ni s-a solicitat punct de vedere pana
la data de 27.06.2018;
- Adresa Asociatiei nr.550 din 02.07.2018, prin care ni s-au comunicat, pentru aprobare:
- Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa
si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele :
- Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si a Anexelor - parte integranta Anexa nr.1;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - Anexa
nr.2;
- Prevederile Art.5 alin.2, Art.16 alin.1, alin.3 literele a), d) si e), Art.17 alin.2 litera d) - Contractul
de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 3, art.20 alin.1, alin.3 si alin.7, art.21 si ale art.26
litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
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 Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi control.
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.14 si
alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) si alin.6 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu prevederile Art.5 alin.1 litera a) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Dunarea Braila si cu prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III –
Modificarea termenilor si conditiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispozitii Finale din
Dispozitii Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. 1) Se aproba Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si Anexele nr.1 si nr.2 la acesta, care
constituie Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare.
2) Actul Aditional nr.7 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice
Dunarea Braila S.A.
Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al carei
membru este Comuna Jirlau, sa semneze, prin reprezentantul sau legal - Presedintele Asociatiei domnul
Viorel Marian Dragomir - in numele si pe seama Comunei Jirlau:
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - Anexa nr.2 la
Actul Aditional nr.7 .
Art.3. Se acorda mandat special domnului Primar Dragut Daniel, in calitate de reprezentant legal
al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Jirlau, sa voteze in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila:
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 ;
2) Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si a Anexelor - parte integranta Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.7;
3) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - Anexa nr.2 la
Actul Aditional nr.7.
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Art.4. Se acorda mandat special domnului Dragut Daniel, Primarul Comunei Jirlau, sa avizeze:
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, in calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea
Administrativ - Teritoriala Comuna Jirlau;
2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - Anexa nr.2 la
Actul Aditional nr.7.
Art.5. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Jirlau domnul Dragut
Daniel, iar Secretarul Comunei, va comunica un exemplar al Hotararii - Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa adoptare si altor institutii interesate, in termenul legal.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion

Nr. 51
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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05 iulie 2018
Privind: „Aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat la finele
anului 2017, in suma de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din
decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea utilizarii
excedentului bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat la finele anului 2017, in suma de
180.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si
cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ”
 Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de resort ;
 Dispozitiile art.58 , alin. 1, lit. b si alin. 2, din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale
,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri
si cheltuieli ale institutiilor publice autonome , institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, modificat si completat,
 Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi control.
Vazand prevederile :
 art. 36, alin.4,lit.a, alin.6, lit.a,pct.11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată ,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 publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat la finele
anului 2017, in suma de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din
decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent.
Art 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion
Nr. 52
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

