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                                                                  HOTĂRÂRE NR. 30 
Din 24.04.2019 

 
  Privind: ”Aprobarea Bugetului de venituri  si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA 
JIRLAU S.R.L   pentru anul 2019 si aprobarea preturilor si  tarifelor practicate in anul 2019”. 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 
- Raportul privind propunerile pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii de Utilitate Publica 
SRL Jirlau, inaintat de conducerea   societatii prin adresa nr. 1947/08.04.2019; 
-Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-O.G nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata; 
-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. 
Vazand prevederile :   
-H.C.L. nr.49/28.06.2013 privind infiintarea S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L,cu 
asociat unic comuna Jirlau,sub autoritatea Consiliului Local Jirlau; 
-Hotararea Consiliului Local Jirlau nr.61/2013 privind delegarea gestiunii srviciului de salubritate catre 
delegatul S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L 
- art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d) si ale alin. (6) lit. a), pct. 14  din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
-art.19,alin.1,art.20,alin.1,lit.a si art.39,alin.(6)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale ;Legii bugetului de stat pe anul 2017  ; 
In temeiul: art. 45 alin. 2 lit.( a) art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
   

H O T A R A S T E : 

 Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU 
S.R.L,pe anul 2019 potrivit anexei nr.1,  parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art. 2. Se aproba preturile si tarifele privind activitatea de colectare deseuri menajere, pentru 
activitatea de intretinere spatii verzi si parcuri, pentru activitatea de intretinere iluminat stradal si pentru 
activitatea de intretinere fochist, potrivit anexei nr.2,  parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art. 3  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea S.C SERVICII DE UTILITATE 
PUBLICA JIRLAU S.R.L. . 
 
Art. 4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
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                                                                                                              Secretarul comunei, 
                          Stroe Dobrică,                                                                                                                            
                                                                                                                    Cioată Ion 
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                                                            H O T A R A R E A   N R . 31 
24 aprilie 2019 

 
Privind: „Asigurarea resurselor umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta 
pe teritoriul administrativ al comunei Jirlau pe anul 2019” 
 

 

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având în vedere: 
- referatul intocmit de reprezentantul de specialitate situatii de urgenta din cadrul primariei ; 
- art.24 lit.d), art.32 alin.[3], art.33 si art.34 din O.U.G. nr.21/ 2004 privind Sistemul National de Management al 
Situaliilor de Urgenta, aprobata prin legea nr.15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.7 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, aprobat prin H.G. nr.1579 /2005; 
- art.25 lit.b] , art.63 si art.68 din legea nr.481/2004 republicata, privind protectia civila; 
- art.13 lit.g) raportat la art.14 lit.k) din Legea nr.307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Hotararii Guvernului nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane, material 
si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 
- Hotararii Guvernului nr.557 /2076 privind managementul tipurilor de risc; 
- 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. 
În temeiul : art. 36,alin.(6), pct.8 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 planul pentru asigurarea cu resurse financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe 
teritoriul administrativ al comunei Jirlau pe anul 2019, conform anexei 1. 
       Art.2. Se aproba planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe 
anul 2019, conform anexei 1A. 
       Art.3.  Se aproba planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe 
anul 2019, conform anexei 1B. 
       Art.4. anexele l, 1A si 1B fac parte integranta din prezenta hotarare. 
       Art.5. In situatiile in care inlaturarea efectelor si consecintelor situatiilor de urgenta nu se poate realiza in timp 
util cu mijloacele umane, materiale si financiare proprii, atunci se poate solicita sprijinul autoritalilor, institutiilor 
publice centrale si judetene sau se pot inchiria utilaje de la alte entitati in regim de urgenta, potrivit legii.  
      Art. 6 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
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                                                                    H O T A R A R E A   N R . 32 

24 aprilie 2019 
 
  

privind  “Aprobarea Actului aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 5507/2016 cu obiectul : ”INFRASTRUCTURA 
DE DRUMURI –ASFALTARE STRAZI COMUNALE- 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 ”, ca urmare a adoptarii O.U.G. nr. 114/2018 “. 
                               

                                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind aprobarea Actului 

aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 5507/2016 cu obiectul : ”INFRASTRUCTURA DE DRUMURI –
ASFALTARE STRAZI COMUNALE – conform O.U.G. nr.114/2018” 

 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice; 
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 

investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene precum si comunicatul de presa din partea finantatorului investitiei prin care ni se comunica 
posibilitatea incheierii unor acte aditionale aplicate pe normativ. 

 Instructiunea A.N.A.P. nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala, 
publicat in M.Of. nr. 32 din 11.01.2019. 

 Adresa constructorului S.C.  GA&MA  ACTIV LOGYSTIC SRL Constanta nr. 1196/01.03.201 de solicitare 
a modificarii valorii contractului  si a ofertei in acest sens; 

 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. 
   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; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1  Se aprobă  Actul aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 5507/2016 incheiat cu S.C.  GA&MA  ACTIV 

LOGYSTIC SRL Constanta cu obiectul : ”INFRASTRUCTURA DE DRUMURI –ASFALTARE STRAZI 

COMUNALE- 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  Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii obiectivului de 

investitii,  se obliga primarul comunei Jirlau prin aparatul de specialitate, iar comunicarea catre persoanele 

interesate se face prin grija secretarului comunei.  
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                                                         H O T A R A R E A   N R . 33 

   24 aprilie 2019 
 

Privind: „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, necesitatea si oportunitatea implementarii 

obiectivului de investitii "Infiintare mini-teren sport in 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, necesitatea si oportunitatea implementarii obiectivului de investitii "Infiintare mini-
teren sport in comuna Jirlau, judetul Braila” 
 Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea 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. 
 Studiul de fezabilitate si Devizul General estimativ elaborat de catre S.C. CIC CONS S.R.L. 

Braila privind obiectivul de investitii  "Infiintare mini-teren sport in comuna Jirlau, judetul Braila”; 
 

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. 1, 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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
          Art.1. Se aproba instrumentarea proiectului, contractarea finantarii si realizarea investitiei 
"Infiintare mini-teren sport in comuna Jirlau, judetul Braila”. 
         Art.2. Sa aproba necesitatea si oportunitatea investitiei, dupa um urmeaza: 

a) necesitatea investitiei consta in infiintarea unui mini-teren de sport in vederea desfasurarii 
activitatilor sportive scolare si extrascolare de catre copiii comunitatii locale si persoanele din comuna 
interesate de petrecerea timpului liber prin practicarea sporturilor generale, fotbal, tenis sau volei, 
deasemenea incurajarea dezvoltarii performantelor sportive pe teritoriul comunei Jirlau. 

b) Oportunitatea instrumentarii proiectului este data de posibilitatea accesarii de fonduri europene 
nerambursabile prin Programulul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Masura 4/6B - 
Cresterea atractivitatii teritoriului GAL Campia de Vest a Brailei prin innoirea satului, cu sesiune 
continua de depunere la GAL Campia de Vest a Brailei. 
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          Art.3 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia "Infiintare mini-teren sport in comuna 
Jirlau, judetul Braila”, respectiv indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza: 

- Suprafata investitiei – 1.080 mp; 
- Valoare totala : 433.143 lei cu TVA inclus, din care 368.900 lei cu TVA reprezentand constructii 

montaj; 
- Durata realizare C+M: 6 luni. 

          Art.4 Se aproba angajamentul Consiliului Local de a suporta cheltuielile de mentenanta si 
gestionarea investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi data in 
exploatare. 
          Art.5 (1) Lucrarile vor fi prevazute in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei. 
(2) Pentru implementarea proiectului vor fi prevazute sumele necesare finantarii proiectului si 
efectuarea cheltuielilor neeligibile si eligibile, pana la rambursara acestora, dupa cum urmeaza : 
-   310.000 lei fara TVA reprezentand C+M, cheltuiala eligibila; 
-   123.143 lei valoare cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile. 
         Art.6 Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1 precum si 
cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acestea se vor suporta din veniturile proprii ale bugetului 
local. 
         Art.7 Se aproba angajamentul ca proiectul nu va fi generator de venituri.  
         Art.8  Populatia stabila a comunei Jirlau – 3.165 locuitori conform P.U.G. aprobat in anul 2011. 
         Art.9 Se desemneaza domnul Dragut Daniel, in calitate de primar si reprezentant legal al 
comunei Jirlau, sa fie numit responsabil de proiect. 
         Art.10 Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari iar secretarul 
comunei o va inainta persoanelor si institutiilor interesate. 
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