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HOTĂRÂREA Nr. 45
din 29.09.2017
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.09.2017;
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.

Doamna consilier Purice Mirela 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,

Purice Mirela
Cioată Ion

Nr. 45
Adoptată în şedinţa din 29 septembrie 2017
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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H O T A R A R E A N R . 46
29.09.2017
Privind: „Rectificarea 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 rectificarea
bugetului local pe anul 2017.
• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau;
• prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
• adresa nr. 52.190/19.09.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila prin care se
comunica Decizia nr. 19/19.09.2017, adresa nr. 1330/22.09.2017 a Scolii Gimnaziale Jirlau de
propunere de buget rectificat;
• 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 rectificarea 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,

Purice Mirela
Cioată Ion
Nr. 46
Adoptată în şedinţa din 29.09. 2017
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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C O N S I L I UL L O C A L
H O T A R A R E A N R . 47
29.09.2017
Privind: „Modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al a Asociaţiei Sportive Jirlau pe anul 2017”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
Raportul privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al a Asociaţiei Sportive Jirlau pe
anul 2017.
• 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;
• art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice
şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern
nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;;
•
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, raportul Comisiei pentru invatamint sanatate,cultura,protectie
sociala,activitati sportive si de agrement.
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 de venituri si cheltuieli al a Asociaţiei Sportive Jirlau pe anul
2017 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,

Purice Mirela
Cioată Ion

Nr. 47
Adoptată în şedinţa din 29 septembrie 2017
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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H O T A R A R E A N R. 48
29.09.2017

privind aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 403/06.09.2017 privind
redistribuirea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.09.2017
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 403/06.09.2017 si raportul de specialitate al
compartimentului fianciar contabil;
Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale 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.
In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera ”b”, alin.6 lit.”a”, , art. 43 alin 1), art.45 si art.115 din Legea
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T A R A S T E:
Art.1.Se aproba Dispozitia Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 403/06.09.2017 privind
redistribuirea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, asa cum a fost emisa si Anexele
acesteia.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul financiar
contabil.
Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata, Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor
interesati de catre secretarul comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 47
Adoptată în şedinţa din 29 septembrie 2017
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 49
29.09.2017
privind „Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local Jirlau in relatie cu Scoala Gimnaziala Jirlau"
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.09.2017
Avand in vedere
- solicitarea directorului Şcolii gimnaziale Jirlau formulat prin adresa 1008/12.09.2017, înregistrată la Primăria
comunei Jirlau sub nr.5136/12.09.2017,
- referatul de aprobare al primarului comunei Jirlau, în calitatea sa de iniţiator;
- raportul de avizare al Comisiei pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de
agrement din cadrul Consiliului local Jirlau
In temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 96 alin.(2) litera b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art.1, art.4 alin(1) litera b), art.5 alin(1) litera a) şi art.7 alin(1) litera b) din Ordinul Ministrului educaţiei naţionale
nr. 4.619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art.11 alin.(4) litera e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;
d) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E:
Art.1. - Consilierii locali: domnul Stroe Dobrica şi domnul Mucea Zinel sunt desemnaţi ca reprezentaţi ai
Consiliului Local al comunei Jirlau în Consiliul de administraţie din cadrul Scolii Gimnaziale Jirlau.
Art.2. - Doamna consilier Purice Mirela este desemnata ca reprezentant al Consiliului Local al comunei
Jirlau în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Scolii Gimnaziale Jirlau.
Art.3. - Domnul consilier Aristotel Vasile este desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al comunei
Jirlau în Comisia pentru Prevenirea si combaterea violentei din cadrul Scolii Gimnaziale Jirlau.
Art. 4 Consilierii locali nominalizaţi la art.1,art.2 si art. 3 desemnaţi în Consiliul de administraţie, în Comisia
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii si Comisia pentru Prevenirea si combaterea violentei din cadrul Scolii
gimnaziale Jirlau sunt numiti pentru perioada ramasa a mandatului 2017-2020.
Art.4.Prezenta hotarare va fi comunicata, Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati
de catre secretarul comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 49
Adoptată în şedinţa din 29.09. 2017
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 50
29.09.2017
privind „Indreptarea unei erori materiale la Hotararea Consiliului Local nr. 10/28.02.2017 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizare drumuri in comuna Jirlau, judet Braila si
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la stadiul Studiu de Fezabiliate ai obiectivului de investitii Modernizare
drumuri in comuna Jirlau, judet Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind „Indreptarea unei erori
materiale la Hotararea Consiliului Local nr. 10/28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii Modernizare drumuri in comuna Jirlau, judet Braila si aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la stadiul Studiu de Fezabiliate ai obiectivului de investitii Modernizare
drumuri in comuna Jirlau, judet Braila”
 Dispozitiile art.41,alin.1 si 2 si art.44 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
 OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localã
 Ordinul ministrului MDRAP nr.1851/2013 privind sursele de finantare a PNDL;
 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;
 Studiul de Fezabiliate privind investitia Modernizare drumuri in comuna Jirlau, judet Braila intocmit de
catre SC Drum Proiect Activ SRL Buzau;
 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.
In baza prevederilor:
art. 36,alin.(2),lit.(b),alin.4,lit.d, alin.6,lit.a,pct11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată ,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 ,
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art.1.In cuprinsul art. 1 al H.C.L. nr. 10 din data de 28.02.2017 privind „ Actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila„ , exprimarea „lungimea
totala a investitiei : 12.909 m” se inlocuieste si se va citi „lungimea totala a investitiei : 11.963,59 m” .
Art.2. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 10 din data de 28.02.2017 privind „ Actualizarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila„ sunt
si raman valabile.
Art. 3 Se aproba Studiul de Fezabilitate intocmit de catre SC Drum Proiect Activ SRL Buzau privind
investitia „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila„.
Art.4.Prezenta hotarare va fi comunicata, Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati
de catre secretarul comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 50
Adoptată în şedinţa din 29.09. 2017
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 51
29.09.2017
privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei
Jirlau in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”ECO DUNAREA” Braila
Consiliul Local al Comunei Jirlau, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29
septembrie 2017;
Avand in vedere:
- Adresa nr. 858/07.08.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila, privind necesitatea acordarii in prealabil a unui mandat special Primarulului Comunei, in calitate
de reprezentant legal al Comunei, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota in Adunarea
Generala a Asociatiei prelungirea duratei Contractului de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele
de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea” ;
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată – art. 8 alin. 3
lit. c, art. 10 alin.(5) si alin (5^1) si art. 32 alin. (4);
- Hotararea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de
transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”, prin procedura de licitatie deschisa, aprobata in cadrul Adunarii
Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Jirlau nr 5 din 29.01.2013 privind aprobarea
delegarii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din
judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din
judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea” - art.8, alin.1 ;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.o) coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;
- Referatele de avizare ale :
In temeiul prevederilor art.11, art. 14, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 14
si alin.7 lit.a), art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 - Se acorda mandat special domnului Dragut Daniel, primarul Comunei Jirlau, ca
reprezentant legal al Comunei Jirlau, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”ECO DUNAREA” Braila, sa voteze:
•

prelungirea duratei contractului pentru perioada succesiva de un an si jumatate, incepand cu
data de 18.12.2017, si va inceta automat la momentul in care Sistemul de Management Integrat
al Deseurilor va deveni operational, in conformitate cu art. 8 alin. (1) din Contractul de
Concesiune avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport
deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”, conform Actului Aditional nr. 7 prevazut la Anexa 1, parte
integranta din prezenta Hotarare ;
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•

Actul Aditional nr. 7 se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO
DUNAREA” Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si SC
RECORWOOD SRL, in calitate de concesionar.

Art.2. Se acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila, cu sediul in municipiul Braila, str Soseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20/10.07.2009 , al carei
membru este Comuna Jirlau, sa semneze - in numele si pe seama Comunei Jirlau - Actul Aditional
nr. 7 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Presedintele
Asociatiei, Domnul Francisk Iulian Chiriac .
Art.3 - Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar Dragut Daniel personal
prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila.
Art.4 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 51
Adoptată în şedinţa din 29.09. 2017
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

