
 
                                                                           

RROOMMÂÂNNIIAA  
    JJUUDDEEŢŢUULL  BBRRĂĂIILLAA  

CCOOMMUUNNAA  JJIIRRLLĂĂUU  
CC  OO  NN  SS  II    LL  II  UULL      LL  OO  CC  AA  LL   

                                    
                                            H O T A R A R E A   N R . 38 

16.08.2017 
 

Privind: „aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru „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 „ finantat prin Masura 322” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

  Analizand expunerea de motive a primarului comunei Jirlau prin care se propune aprobarea solicitarii 
prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii – SA  pentru „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 „ finantat prin Masura 322”, 
             Luand in considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fonurilor alocate prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea  calitatii 
vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009; 
 Tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de finantare nerambursabila nr.  
C322010920900017/19.11.2015 - C0720000T210920900017/19.11.2015 incheiat intre comuna Jirlau si AFIR 
Bucuresti. 

      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. 
 Avand in vedere prevederile art. 36 alin 2, lit.c, alin.4, lit.l din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata: 

 In temeiul art.45 alin 1, precum si cele ale art. 115 alin1, lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata 
                                                                                  HOTARASTE: 
 Art. 1. Se aproba solicitarea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM 
Bucuresti in valoare de 3.399.642,40 lei pentru obtinerea avansului prevazut in Contractul de finantare nr. 
C322010920900017/19.11.2015 - C0720000T210920900017/19.11.2015 cu obiectul „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 plata comisionului de garantare in suma de 20.397,85 lei pentru prelungirea termenului 
de valabilitate a scrisorii de garantie  prevazuta la art.1 .  
              Art.3. Numarul de luni  pentru care se solicita prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de 
garantare emisa de FNGCIMM IFNSA Bucuresti este de  12  luni, respectiv de la  19.11.2017 pana la 
19.11.2018 pentru proiectul mentionat mai sus. 
 Art.4. Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si se va face publica prin 
afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei. 
 
               
                Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
Nr. 38 
Adoptată în şedinţa din 16.08.2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  



 
                                                                           

RROOMMÂÂNNIIAA  
    JJUUDDEEŢŢUULL  BBRRĂĂIILLAA  

CCOOMMUUNNAA  JJIIRRLLĂĂUU  
CC  OO  NN  SS  II    LL  II  UULL      LL  OO  CC  AA  LL   

                              
                                                  H O T A R A R E A   N R . 39 

16.08.2017 
 

Privind:  „Modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 
2017 si estimari pe anii 2018-2020” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 
Avand in vedere: 
 

• raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind modificarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 2017 si estimari 
pe anii 2018-2020. 

• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
• prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;    
• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    
• prevederile H.C.L. Jirlau nr.14/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlau 

pe anul 2017; 
• 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 (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 Se aproba modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlau, judetul Braila, pe 
anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020,conform anexei 1 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, 
                     Aristotel Vasile 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 39 
Adoptată în şedinţa din 16 august 2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                              H O T A R A R E A   N R . 40 

16.08.2017 
 

Privind: „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare mini-teren 
sport in curtea scolii gimnaziale din Comuna Jirlau, Judetul Braila" 
 

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 "Modernizare mini-teren sport in curtea scolii 
gimnaziale din Comuna Jirlau, Judetul Braila" 

 Dispozitiile Legii 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, raportul Comisiei pentru invatamint 
sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement 

 Memoriu tehnic si Devizul General estimativ elaborate de catre aparatul 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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare mini-teren sport 
in curtea scolii gimnaziale din Comuna Jirlau, Judetul Braila", dupa cum urmeaza : 

- valoarea totala a investitiei cu TVA : 129.981,45 lei , 
                                 din care C+M :  111.806,45 lei , 

Conform documentatiei ce constituie Anexa la prezenta hotarare. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
Nr. 40 
Adoptată în şedinţa din 16 august 2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T A R A R E A   N R . 41 

16.08.2017 
 

Privind: „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare parc joaca 
pentru copii, strada Rm. Sarat, Nr. 111-113" 
 

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 "Modernizare parc joaca pentru copii, strada Rm. 
Sarat, Nr. 111-113" 

 Dispozitiile Legii 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, raportul Comisiei pentru invatamint 
sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement 

 Memoriu tehnic si Devizul General estimativ elaborate de catre aparatul 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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare parc joaca 
pentru copii, strada Rm. Sarat, Nr. 111-113", dupa cum urmeaza : 

- valoarea totala a investitiei cu TVA : 47.292,50 lei , 
                                 din care C+M :  45.220,00 lei , 

Conform documentatiei ce constituie Anexa la prezenta hotarare. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
Nr. 41 
Adoptată în şedinţa din 16 august 2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T A R A R E A   N R . 42  
16.08.2017 

 
Privind: „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Realizare parc de joaca 
copii, strada Mecanizatorilor, Comuna Jirlau, Judetul Braila" 

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 "Realizare parc de joaca copii, strada 
Mecanizatorilor, Comuna Jirlau, Judetul Braila" 

 Dispozitiile Legii 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, raportul Comisiei pentru invatamint 
sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement 

 Memoriu tehnic si Devizul General estimativ elaborate de catre aparatul 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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Realizare parc de joaca copii, 
strada Mecanizatorilor, Comuna Jirlau, Judetul Braila", dupa cum urmeaza : 

- valoarea totala a investitiei cu TVA : 29.997,58 lei , 
                                 din care C+M :  29.716,68 lei , 

Conform documentatiei ce constituie Anexa la prezenta hotarare. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
Nr. 42 
Adoptată în şedinţa din 16 august 2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T Ă R Â R E A  Nr. 43 
din 16.08.217 

 
     Privind “Stabilirea cuantumului taxei/tarifului pentru  inchirierea vidanjei din cadrul Consiliului Local 
Jirlau, judetul Braila” 
 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei, referatul compartimentului 
financiar contabil, intențiile unor persoane de a închiria acest utilaj  şi 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 din 
cadrul Consiliului Local ;   
          Ţinând cont de prevederile art.36 alin.5 lit.”b” din Legea nr.215/2001, cu modificările şi 
completările aduse prin Legea nr.286/2006;  
          În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările aduse ulterior,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. Cuantumului taxei pentru  inchirierea vidanjei din cadrul primariei Jirlau, judetul Braila este de 
127 lei/oră și a fost stabilit potrivit fişei de calcul Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. În situaţia în care o persoana fizică sau juridică solicită închirierea vidanjei obligându-se să 
asigure cantitatea de carburant şi lubrifiant, din preţul de închiriere se va scade cheltuielile materiale.  
 
Art.3. Cheltuielile privind dislocarea utilajului de la garaj la punctul de lucru şi retur, vor fi făcute pe 
cheltuiala celui care solicită închirierea. 
 
Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare, 
va fi publicată pe pagina de internet proprie și va fi comunicată celor interesați. 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
 
 
Nr. 43 
Adoptată în şedinţa din 16 august 2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 
 



 
                                                                           

RROOMMÂÂNNIIAA  
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                                   H O T A R A R E A   N R . 44 
16.08.2017 

 
Privind: “modificarea actului constitutiv al SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL aflata sub 
autoritatea Consiliului Local Jirlau” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Luand in considerare : 
 Incheierea Judecatoriei Faurei din dta de 16.06.2016 privind validarea functie de primar pentru 

dl Dragut Daniel 
In conformitate cu prevederile: 
 H.C.L. nr. 49/28.06.2013 privind infiintarea SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, cu asociat 

unic Comuna Jirlau, sub autoritatea Consiliului Local Jirlau; 
 H.C.L. nr. 34/28.05.2015 privind modificarea actului constitutiv al SC Servicii de Utilitate Publica 

Jirlau SRL ; 
 Decizia nr.4/25.05.2017 emisa de asociatul unic al SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL 

privind prelungirea mandatului de administrator al dnei Crangau Steluta pe o perioada de 1 an  
 Art. 197, alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 
 
În temeiul art. 43, art. 45, alin.2, lit a), 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 modificarea Actului constitutiv al SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL prevazut 
ca anexa, parte integranta a prezentei hotarari, schimbandu-se reprezentantul comunei prin dl primar 
Dragut Daniel. 
Art. 2 Cheltuielile necesare pentru modificarea Actului constitutiv al SC Servicii de Utilitate Publica 
Jirlau SRL se asigura din bugetul local al comunei Jirlau. 
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Jirlau, domnul Dragut Daniel, pentru a semna on numele sip 
e seama Consiliului Local Jirlau, Actul constitutive modificat al SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau 
SRL. 
Art. 4 Dl Cioata Ion avand functia de secretar al comunei Jirlau, domiciliat in Faurei, str. Cerealelor nr. 
10, avand C.I. seria XR numarul 495709 eliberat de SPCLEP Faurei in data de 14.07.2014, CNP 
1760731092245 se imputerniceste ca reprezentant al asociatului unic la Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Braila, precum si celelalte organe competente pentru inregistrarea modificarilor 
Actului constitutiv al SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL si a semna actele necesare. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                          
                                                                                                                    Cioată Ion 
Nr. 44 
Adoptată în şedinţa din 16 august 2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie      


