ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 41
din 22.06.2018
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.06.2018 ;
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,
republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,

HOTĂRĂŞTE:

Art.unic.

Domnul consilier Negoită Ştefan este ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni,

şi va semna hotărârile adoptate de consiliul local, procesele verbale de şedinţă şi celelalte documente
dezbătute şi aprobate în această perioadă.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei Jirlău,

Negoită Ştefan
Cioată Ion

Nr. 41
Adoptată în şedinţa din 22 iunie 2018
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 42
din 22 iunie 2018
Privind : „Atribuirea unui teren in folosinta gratuita in baza Legii nr.15/2003 domnului Stanciu Cosmin in
vederea construirii unei locuinte proprietate personala”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Cererea nr. 7141/06.12.2017 prin care dl Stanciu Cosmin domiciliat in comuna Jirlau, judetul
Braila, solicita atribuirea unui teren in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate
personala in conditiile Legii 15/2003;
- Dispozitiile art. 4 si art. 5 din Leea nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
- Dispozitiile art. 5 din Normele metodologice penru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.
896/2003;
- Dispozitiile HCL nr. 19/2011 privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor
pentru realizarea de locuinte proprietate personala;
- Procesul verbal nr.1612/08.03.2018 al comisiei constituite in baza Dispozitiei primarului
nr.114/05.03.2018, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita a unui teren, Cvartal 45 Lot 75 in
suprafata de 933 mp, inscris in carea funciara nr.72430;
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau;
- 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.
Ţinând cont de prevederile art.13 alin.1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cererea domnului Stanciu Cosmin domiciliat in comuna Jirlau, judetul Braila si
se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 933 mp, Cvartal 45, Lot 75, str. Rozelor nr. 28, in
scopul construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii 15/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.2. Beneficiarul terenului aprobat potrivit art. 1 este obligat sa inceapa construirea locuintei in
termen de un an de la data incheierii contractului de atribuire in folosinta gratuita a terenului si sa o
realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare .
Art.3. In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se
retrage beneficiarului dreptul la folosinta gratuita asupra terenului in cauza .
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotatrari se insarcineaza primarul prin compertimentul
agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Art.5. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion
Nr. 42
Adoptată în şedinţa din 22 iunie 2018
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 43
din 22 iunie 2018
Privind : „Atribuirea unui teren in folosinta gratuita in baza Legii nr.15/2003 domnului Manea CostelMarian in vederea construirii unei locuinte proprietate personala”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Cererea nr. 3080/04.05.2018 prin care dl Manea Costel-Marian domiciliat in comuna Jirlau,
judetul Braila, solicita atribuirea unui teren in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate
personala in conditiile Legii 15/2003;
- Dispozitiile art. 4 si art. 5 din Leea nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
- Dispozitiile art. 5 din Normele metodologice penru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr.
896/2003;
- Dispozitiile HCL nr. 19/2011 privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor
pentru realizarea de locuinte proprietate personala;
- Procesul verbal nr.3749/31.05.2018 al comisiei constituite in baza Dispozitiei primarului
nr.114/05.03.2018, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita a unui teren, Cvartal 45 Lot 77 in
suprafata de 933 mp, inscris in carea funciara nr.72429;
- Expunerea de motive al primarului comunei Jirlau;
- Raportul de avizare a Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia
mediului, servicii şi control.
Ţinând cont de prevederile art.13 alin.1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cererea domnului Manea Costel-Marian domiciliat in comuna Jirlau, judetul
Braila si se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 933 mp, Cvartal 45, Lot 77, str. Viilor nr.
15, in scopul construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii 15/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare..
Art.2. Beneficiarul terenului aprobat potrivit art. 1 este obligat sa inceapa construirea locuintei in
termen de un an de la data incheierii contractului de atribuire in folosinta gratuita a terenului si sa o
realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare .
Art.3. In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se
retrage beneficiarului dreptul la folosinta gratuita asupra terenului in cauza .
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotatrari se insarcineaza primarul prin compertimentul
agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Art.5. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ştefan
Cioată Ion
Nr. 43
Adoptată în şedinţa din 22 iunie 2018
Cu un număr de 13 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 . 44
22.06.2018
Privind: „Actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii a personalului din aparatul de specialitate
al primarului comunei Jirlau”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind actualizarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila;
 Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune actualizarea si modificarea organigramei si a
statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului ;
 Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare .
 Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 HCL nr. 36/2017 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului de personal ale
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare economicosociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală ,
protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati
sportive si de agrement.
În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. a) Incepand cu data emiterii prezentei, se aproba actualizarea prin corectare a statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului comunei Jirlau privind denumirile de compartimente asa cum sunt aprobate si afisate
in cadrul portalului A.N.F.P. Bucuresti, sectiunea dedicata comunei Jirlau, judetul Braila.
b) Se actualizeaza statul de functii in urma ocuparii postului vacant de consilier asistent in cadrul compartimentului
Registrul agricol, consultanta agricola de catre dl Macreanu Victor Alexandru.
c) Se actualizeaza statul de functii in urma numirii ca functionar public definitiv a drei Blaj Anca Georgiana in functia
de consilier asistent in cadrul compartimentului Achizitii publice.
Art. 2 a) Incepand cu data de 01.07.2018, se aproba modificarea organigramei primariei comunei Jirlau privind
transformarea postului contractual din cadrul compartimentului deservire din Femeie de serviciu – norma intreaga
in Femeie de serviciu norma ½, jumatate de norma cu program de lucru 4 h/ zi, 5 zile pe saptamana , conform
anexei, organigrama si stat de functii, parte integranta a hotararii.
b) Noua incadrare, intervalul orar de lucru si stabilirea cuantumului salarial, conform noii incadrari, vor fi stabilite
prin dispozitie a primarului comunei.
Art. 3 a)Incepand cu data de 01.07.2018, se aproba modificarea organigramei primariei comunei Jirlau privind
transformarea postului contractual din cadrul compartimentului cultura din Bibliotecar – norma intreaga in
Bibliotecar - norma ½, jumatate de norma cu program de lucru 4 h/ zi, 5 zile pe saptamana, conform anexei,
organigrama si stat de functii, parte integranta a hotararii.
b) Noua incadrare, intervalul orar de lucru si stabilirea cuantumului salarial, conform noii incadrari, vor fi stabilite
prin dispozitie a primarului comunei.
Art 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin compartimentele de specialitate
care au obligatia incadrarii in cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului comunei.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Negoită Ștefan
Cioată Ion
Nr. 44
Adoptată în şedinţa din 22 iunie 2018
Cu un număr de 7 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

