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                                              H O T Ă R Â R E  nr. 52 

din 25.10.2017 
 

privind „Modificarea si completarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau, 
judetul Braila” 

                         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
În baza expunerii de motive a Primarului comunei Jirlau; 
Având în vedere ridicările topografice întocmite de firma S.C. ROM SURVEY S.R.L. Braila avizate de 

catre O.C.P.I. Braila şi Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau, 
judetul Braila” ;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr., 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 Anexa 18 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jirlau, 
judetul Braila”, însuşită prin HCL nr. 8/28.02.2017. 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
            În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

                                                                                            

           Art. 1   Anexa 18 la Hotărârea Consiliului Local nr. 8/28.02.2017 privind însușirea inventarului bunurilor 
care fac parte din domeniul public al comunei Jirlau, judetul Braila, se modifică şi se completează, după cum 
urmează : 

a) La Secțiunea I ”Bunuri Imobile”, cod de clasificare 1.3.7. – Strazi comunale Jirlau,  la coloana „Elemente 
de identificare” se modifică următoarele poziţii : 3. Str. Apusului – 462,00 m ;4. Str. Pintecani -  249,00 m ; 5. Str. 
Islazului – 581,00 m; 6. str. Moriinoi – 171,16 m; 7. Str. Zorilor – 352,40 m; 8. Str. Dirijorului – 232,20 m; 9. Str. 
Lalelelor – 638,00 m; 10. Str. Prunilor – 669,00 m; 12. Str. Teilor – 692,00 m; 16.  Str. Pietii – 549,00 m; 17. Str. 
Campului – 839,06 m; 18. Str. 1 Decembrie – 641,88 m; 20. Str.Pescarilor – 586,80 m; 21. Str. Luncii – 544,85 m; 
22. Str. Baltii – 491,00 m; 23. Str. Gradinarilor – 446,79 m; 24. Str. Crizantemelor – 441,80 m; 25. Str. 
FundaturaGarlei – 337,00 m; 26. Str. IntrareaViilor – 232,00 m; 27. Str. Frumoasa – 231,30 m; 28. Str. Pacii – 
209,19 m; 29. Str. Eroilor – 175,18 m; 30. Str. Bradencii – 459,00 m; 31. Str. Rasaritului – 176,64 m; 32. Str. 
Mecanizatorilor – 84,72 m; 33. Str. Garii -  424,65 m; 34. Str. Noua -  430,43 m; 35. Str. Nucilor – 348,48 m. 

b) La Secțiunea I ”Bunuri Imobile”, cod de clasificare 1.3.7. – Strazi comunale Jirlau,  la coloana „Elemente 
de identificare” se completeaza cu următoarea poziţie : 42. Alei str. Mecanizatorilor – 242,10 m. 

c) La Secțiunea I ”Bunuri Imobile”, cod de clasificare 1.3.7. – Strazi comunale Jirlau,  la coloana „Elemente 
de identificare” se modifica: Lungime totala = 19.282,63 m. 
         Art. 2   Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin aparatul propriu 
de specialitate. 
        Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Braila, deasemenea 
si persoanelor interesate prin grija secretarului comunei. 

 
                Preşedinte de şedinţă,                                                                                 Contrasemnează  
                                                                                                                                     Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela                                                                           
                                                                                                                                             Cioată Ion 
 
Nr. 52 
Adoptată în şedinţa din 25.10. 2017 
Cu un număr de  12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                              H O T Ă R Â R E  nr. 53 

din 25.10.2017 
 

privind : aprobarea revizuirii Hotararii nr.64 din 18.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Jirlau privind 
aprobarea contributiei de 1% pentru cofinantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Jirlau a 
Proiectului de “Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire 
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 
2014 – 2020” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 
In scopul indeplinirii cerintelor alineatului (8) al Articolului 1 - Drepturi si obligatii suplimentare ale partilor - din 
Sectiunea 1 din Anexa 1 - Conditii Specifice aplicabile POIM 2014-2020, Axa prioritara 3., Obiectivul Specific 
3.2. din Contractul de Finantare – Programul Operational Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017 inregistrat 
la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017, referitoare la revizuirea Hotararilor privind asigurarea cofinantarii 
proiectului in cadrul POIM, ale organelor deliberative ale membrilor Asociati – beneficiari directi ai investitiilor  
 
Revizuieste : Hotararea nr.64 din 18.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Jirlau, dupa cum urmeaza: 
Art.I Se revizuieste Preambulul Hotararii nr.64 din 18.09.2014, care va avea urmatorul continut : 
Tinand cont de :  
- Adresa nr.882 din 06.10.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila prin care ni s-a 
solicitat adoptarea prezentei Hotarari si ni s-au comunicat: 
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului inregistrata la Asociatie sub nr.863 din 03.10.2017, prin care 
i se solicita sprijin Asociatiei, pentru adoptarea de catre organele deliberative ale membrilor Asociati, a 
Hotararilor revizuite privind asigurarea cofinantarii Proiectului de Asistenta Tehnica pentru pregatirea 
aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-
2020; 
- Contractul de Finantare – Programul Operational Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017 inregistrat la 
Operator sub nr.3194 din 17.02.2017 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si 
Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura 
Mare si Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA in calitate de Beneficiar al finantarii; 
- Centralizatorul privind calculul contributiei la cofinantarea in procent de 1% pentru Asistenta Tehnica 
datorata de UAT-urile Beneficiare ale investitiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa 
si Apa Uzata in Judetul Braila in perioada de programare 2014 – 2020, in care la pozitia 17 figureaza UAT 
Comuna Jirlau. 
Avand in vedere: 
- Hotararea nr.64 din 18.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Jirlau privind aprobarea contributiei de 1% 
pentru cofinantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Jirlau a Proiectului de “Asistenta 
Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020” 
- Hotararea 54/2017 a Consiliului Local al Comunei Jirlau privind aprobarea Listelor de Investitii Prioritare pe 
sistemele de alimentare cu apa si pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014 – 2020 - 
actualizate (august 2017); 
- prevederile Articolului 1 - Obiectul Contractului de Finantare - alin.1 si alin.2 si ale Articolului 3 - Valoarea 
Contractului din Contractul de Finantare – Programul Operational Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017 
inregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017; 
- prevederile alineatului 1, ale alineatului 8 si ale alineatului 13 din Articolul 1 - Drepturi si obligatii 
suplimentare ale Partilor din Sectiunea I. Conditii Specifice aplicabile sectorului de apa / apa uzata din Anexa 
1 – Conditii Specifice aplicabile Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. 
Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a 
alimentarii cu apa potabila a populatiei - la Contractul de Finantare; 
- prevederile alineatului 7 - Finantarea investitiilor si cofinantarea - (numerotare corectata din alineatul 8 in 
alineatul 7 prin Actul Aditional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, aprobat prin 
Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei nr.10 din 07.05.2010) din Articolul 36 - Preturile, Tarifele si alte  
 
Surse de Venit din Capitolul 1 - Sistemul Financiar din Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil din 
Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- prevederile Articolului 16 – Drepturile Delegatarului alineatul 1) punctele 1, 2, 3, 4 si 5 si ale Articolului 17 
alineatul 7, alineatul 8, alineatul 9, alineatul 14, alineatul 15,             alineatul 21, alineatul 27 - Alte obligatii  
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pentru Delegatar - punctele 3, 5, 6, 7, 8 si 9 – Obligatiile Delegatarului din Capitolul III – Partile Contractante, 
Sectiunea 1 – Drepturile si Obligatiile Delegatarului din Titlul I – Dispozitii Generale privind Delegare din 
Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- prevederile art.8 alin.1 si alin.3 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata in 
anul 2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016; 
- prevederile literei g) a alin.3 din art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, 
republicata in anul 2013; 
- prevederile art.9 alin.1 litera d) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata in 
anul 2013; 
- prevederile art.12 alin.1 litera g) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, 
republicata in anul 2015; 
- prevederile art.4 alin.1 si alin.2, ale art.5 alin.1 litera c), litera e), litera g) si litera h) si ale art.17 alin.2 lit.b - 
Strategia de Dezvoltare (include si Master Planul pentru Servicii si nu reprezinta numai Master Planul) - 
punctele 1 si 2 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
- Referatul de aprobare al primarului; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si lit.f), alin.6) lit.a) punctul 14, art.37, art.45 alin.1 
si alin.2 litera a) si litera d), 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; 
 
Art.II Se revizuieste Dispozitivul Hotararii nr.64 din 18.09.2014, care va avea urmatorul continut : 
 

H O T A R A S T E: 
 
      Art.1 Se aproba contributia la cofinantarea Asistentei Tehnice, de catre Unitatea Administrativ Teritoriala 
Comuna Jirlau, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in valoare de 4.537.312,52,17 EURO din 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de 
programare 2014 – 2020. 
      Art.2 Se aproba contributia la cofinantarea Asistentei Tehnice in suma de 1920 lei, care reprezinta 
procentual 2,3196 % din valoarea investitiilor, pentru care Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Jirlau 
are calitatea de Beneficiar direct. 
      Art.3 Suma de 1920 lei a fost calculata conform metodologiei din Centralizatorul privind calculul 
contributiei la cofinantarea in procent de 2,3196 % pentru Asistenta Tehnica datorata de UAT-urile 
Beneficiare ale investitiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in 
Judetul Braila in perioada de programare 2014 – 2020 - Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare - in 
care la pozitia 17 figureaza UAT Comuna Jirlau. 
     Art.4 (1) Se aproba includerea sumei de 1920 lei in Bugetul pe anul 2017 al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Comuna Jirlau, cu destinatia prevazuta la Art.2 de mai sus. 
(2)  Suma de 1920 lei va fi virata pana cel tarziu la data de 20 Noiembrie 2017 in contul RO66 RNCB 0048 
0240 8727 0126 al SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, deschis la BCR Braila, in calitatea sa 
de Beneficiar al finantarii in Contractul de Finantare – Programul Operational Infrastructura Mare nr.27 din 
13.02.2017 / nr.3194 din 17.02.2017.  
    Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Jirlau domnul Dragut Daniel, 
iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar original al Hotararii - Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila imediat dupa adoptare - si altor institutii interesate, in termenul legal. 
 
 

                Preşedinte de şedinţă,                                                                   Contrasemnează  
                                                                                                                     Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela                                                                           
                                                                                                                          Cioată Ion 
 
Nr. 53 
Adoptată în şedinţa din 25.10. 2017 
Cu un număr de  12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                                             H O T Ă R Â R E  nr. 54 

din 25.10.2017 
 
privind : aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de 
Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate 
(august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 
 Avand in vedere: 
- Adresa nr.881 din 06.10.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin care ni 
s-a solicitat aprobarea Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si apa uzata - 
actualizate (august 2017) si ni s-au comunicat : 
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului inregistrata la Asociatie sub nr.863 din 03.10.2017, 
prin care i se solicita sprijin Asociatiei, pentru adoptarea de catre organele deliberative ale membrilor 
Asociati, a Hotararilor de aprobare a Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si 
apa uzata in perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizate (august 2017); 
- Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa in perioada de programare 2014 – 
2020 – Actualizata (august 2017); 
- Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014 – 2020 – 
Actualizata (august 2017); 
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.19437 din data de 02.10.2017 pentru „Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Braila in perioada 2014-2020” – Faza studiu 
de fezabilitate -. 
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investitiilor pe sistemul de alimentare cu 
apa si pe sistemul de canalizare; 
- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investitiilor; 
- Hotararea nr.63 din 18.09.2014 privind avizarea Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de 
alimentare cu apa si pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - a 
Consiliului Local al Comunei Jirlau; 
- Hotararea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de 
alimentare cu apa si pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - a Adunarii 
Generale a Asociatiei; 
- Hotararea nr.25 din 26.03.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu 
apa si canalizare al judetului Braila – versiunea definitiva – Februarie 2015 - a Consiliului Local al 
Comunei Jirlau; 
- Hotararea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu 
apa si canalizare al judetului Braila – versiunea definitiva – Februarie 2015 - a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- Hotararea nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de 
alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de 
programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - a Adunarii 
Generale a Asociatiei; 
- prevederile art.17 alin.2 litera b) punctul 3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Dunarea Braila; 
- prevederile art.37 alin.1 si alin.3 din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare, republicata in anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate; 
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In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.6 lit.a) punctul 
14 si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.1 si alin.2 lit.d), 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, 
coroborate cu prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila; 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 
     Art.1 – (1) Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa in perioada de 
programare 2014 – 2020 – Actualizata (august 2017), conform Anexei nr.1 - parte integranta din 
prezenta Hotarare. 
(2) Investitiile din Lista prevazuta la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020. 
 
     Art.2 – (1) Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de 
programare   2014 – 2020 – Actualizata (august 2017), conform Anexei nr.2 - parte integranta din 
prezenta Hotarare. 
(2) Investitiile din Lista prevazuta la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020. 
 
     Art.3 – Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Jirlau domnul Dragut 
Daniel, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila 
si altor institutii interesate, in termen legal.  
 
 
                    
 
            Preşedinte de şedinţă,                                                                         Contrasemnează  
                                                                                                                       Secretarul comunei, 
                        Purice Mirela                                                                           
                                                                                                                                   Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 54 
Adoptată în şedinţa din 25.10. 2017 
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 . 55 
25.10.2017 

 
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 pe anul 2017. 

• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
• Adresa Scolii Gimnaziale Jirlau nr.1625/23.10.2017; 
• 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, 
                     Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 55 
Adoptată în şedinţa din 25.10. 2017 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 


