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                                                           H O T Ă R Â R E A  NR. 1 
 

31.01.2018 
 

privind „Actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau ” 
 
                               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind „actualizarea 

planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau ” 

 Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau actualizat  prezentat de sef SVSU 
Jirlau d-l Badea Gabriel; 

 art.4,alin.2,art.13  din Legea nr.307/2006,privind apararea impotriva incendiilor; 

 Ordinul MAI nr.132/2007,pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor si a structurii cadru . 

 raportul de avizare al Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Jirlau, 

In baza prevederilor: 
art. 36,alin.(1),lit.(d),alin.6,lit.a,pct.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, 
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul : art. 45 alin. (3),art.115,alin.(1,lit.b alin. (3) si alin. (6)   din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală  , republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  Se aprobă actualizarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor comuna Jirlau  , potrivit 
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de preşedinte 
al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
 
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi si Institutiei Prefectului 
Braila prin grija secretarului comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                    Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 1 
Adoptată în şedinţa din 31 ianuarie 2018 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T A R A R E A   N R . 2 
31.01.2018 

 
privind :”Inscrierea datelor in registrul agricol prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au 
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive intocmita de Primarul comunei prin care propune Consiliului Local al  

comunei Jirlau înscrierea datelor în registrul agricol prin invitarea la primărie a persoanelor fizice 
care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol 

 raportul   întocmit de Compartimentul Registrul Agricol   ; 
În conformitate cu prevederile: 
 Ordonantei de Guvern nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009; 
 art.7, alin.(1) lit e şi ale alin (6) din Ordinul nr. 734/2015 al ministrului agriculturii si dezvoltarii 

rurale, privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015 – 2019 

  art. 36, alin.(9) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin.(1) ) art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

 Art.1   Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se instituie si procedura de înscriere a 
datelor în registrul agricol prin invitarea la sediul primariei a persoanelor fizice care au obligaţia să 
efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol. 

 
Art. 2  Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului, va 

publica prin afisare prevederile prezentei hotărâri, pentru a fi cunoscute de cei interesati şi vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.3 Prin grija Secretarului comunei va fi comunicata persoanelor interesate si Institutiei 

Prefectului Braila.  
  
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                    Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 2 
Adoptată în şedinţa din 31 ianuarie 2018 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                               H O T A R A R E A   N R . 3 

31.01.2018 
 

Privind “:Aprobarea Planului de actiune si lucrarilor de interes local,pentru repartizarea orelor de 
munca persoanelor beneficiare de ajutor social in anul 2018” 
 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLAU 
Avand in vedere : 
      Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau ; 
 Planului de actiune si lucrarilor de interes local,pentru repartizarea orelor de munca  
persoanelor beneficiare de ajutor social in anul 2018,prezentat de viceprimarul comunei; 
 Art. 6 alineatul   (7)din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare,Legea nr.276/2010; 
 Hotarârea Guvernului României nr. 50/19.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 Raportul  favorabil al Comisiei pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati 
sportive si de agrement din cadrul Consiliului local al comunei Jirlau; 

In baza prevederilor : 
 art.36 alin 2, lit d), pct.6, alin a, subpunctul 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicată cu modificarile si completarile ulterioare 
In temeiul :art. 45 alin .1 ,art.115,alin.1,lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE:  
 

Art.1.-Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2018, potrivit Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art.2.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.1, precum şi lista cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local, se afişează 
la sediul primăriei prin grija   serviciului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
 
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin intermediul 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi  prin grija secretarului comunei. 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                    Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 3 
Adoptată în şedinţa din 31 ianuarie 2018 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T A R A R E A   N R . 4 
31.01.2018 

 
 

Privind:  „Revocarea Hotararii Consiliului Local Jirlau nr.47/2017 privind modificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al Asociatiei Sportive Jirlau pe anul 2017 ” 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 
 

          Tinand seama de imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L. nr. 47/2017 
privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei Sportive Jirlau pe anul 
2017,  

            În temeiul prevederilor art.36 (2) lit. c) și (5) lit.a) și art.45 din din Legea nr.215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.-  Se revocă prevederile H.C.L. nr.47/2017, privind modificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Asociatiei Sportive Jirlau pe anul 2017,   în integralitatea sa. 

Art.2.- Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 

 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 4 
Adoptată în şedinţa din 31 ianuarie 2018 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 


