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HOTĂRÂREA Nr. 14 
din 29.03.2019 

 
 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2019 ; 
 
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, 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 
Art.unic.    Domnul consilier  Stroe Dobrica 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,                                                
                     
                   Stroe Dobrică                                                                             Cioată Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 14 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 15 

29 martie 2019 
 

Privind:  „Aprobarea bugetului local de venituri si    cheltuieli al comunei Jirlau,judet Braila pe anul 2019 si 
estimarilor pentru anii 2020-2022.” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Avand in vedere: 
 raportul serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau. 
 adresa  Admnistratiei Judetene  a Finantelor Publice Braila nr. 35097/20.03.2019   privind  sumele defalcate  

din taxa pe valoarea adaugata  , aprobate prin Decizia nr.7/20.03.219. 
  Adresa nr. 35060/19.03.2019 privind estimarea sumelor a fi incasate in anul 2019 din impozitul pe venit si 

venituri proprii din impozite si taxe locale; 
 HCJ Braila nr.23/22.03.2019 privind repartizarea pe unitati admiinistrativ teritoriae a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si 
comunale, pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022; 

 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 :   
- 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 nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ; 
 -art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. a precum si art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia 
publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 a)Se aproba  bugetul local de  venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău,judetul Braila pe anul 2019 si 

estimarilor pentru anii 2020-2022, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

b) Se aproba Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2019 ce cuprinde si Programul anual al achizitiilor 

publice pe anul 2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art. 2  Se aproba utilizarea sumei de 2.426 mii lei din excedentul bugetar rezultat la 31.12.2018 si a anilor 

precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare prevazute in bugetul pe anul 2019, din care suma 

de 100 mii lei utilizati pentru acoperirea golurilor temporare de casa. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul compartimentului 

financiar contabil. 

Art. 4  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 15 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  



   
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

H O T A R A R E A   N R . 16 
29.03.2019 

 
Privind:   aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor   finantate integral sau partial din 
venituri proprii al comunei Jirlau ,judet Braila ,pe anul 2019 si estimarilor pentru anii 2020-2022”. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Avand in vedere: 
 Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau 
 raportul serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau. 
 Ordinul 720/2014  pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri 

si cheltuieli ale institutiilor publice autonome , institutiilor publice finantate integral sau partial din 
venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, modificat si completat,   

 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 :   
 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 2019  ; 
  art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. a precum si art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215 /2001 privind 

administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. -Se aproba    bugetul institutiilor publice si activitatilor   finantate integral  sau partial din venituri 
proprii al comunei Jirlau ,judet Braila, pe anul 2019 si estimarilor pentru anii 2020-2022, conform 
anexei la prezenta hotarare.  
Art. 2 Se aproba utilizarea sumei de 54,7 mii lei din excedentul rezultat la 31.12.2018 si a anilor 
precedenti pentru finantarea cheltuielilor prevazute in bugetul pe 2019 pentru sectiunea de dezvoltare. 
Art. 3   Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
 
 
                  
                  Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 16 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 17 

29 martie 2019 
 
 

privind:   „Aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022”. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Avand in vedere: 
 
 Referat al primarului de aprobare a proiectului de hotarare; 
 raportul serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau; 
 conventia de imprumut; 
 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 :   
 art.6,art.7,art.8 din Ordinul 1417/2015 pt. aprob. Normelor metod. prv. mecanismul de acord. si 

derulare a împrumuturilor acordate unitãtilor administrativ - teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) 
din OUG nr. 46/2015 pt. stab. unor mãsuri financiare si pt. modif. si compl. unor acte; 

  art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. a precum si art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215 /2001 privind 
administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

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; 
 
                                                                   HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. -Se aproba bugetul creditelor interne pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare . 
  
Art. 2   Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
 
Art. 4  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 17 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 18 

29 martie 2019 
 

Privind: „Aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Jirlau, judetul Braila, pe 
anul 2018” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având în vedere: 
 Raportul compartimentului financiar privind contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli 

al comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 2018; 
 referatul  de aprobare al primarului comunei; 
 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. 

In baza prevederilor : 
 
 art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare  
 Art. 28, alin 9 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii republicata; 

 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. 4 lit. a) art. 45, alin.2), lit. a, art. 63 alin 1 lit. c), alin 4 lit. b) si 
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 a aproba contul anual de executie al bugetului local al comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 
2018, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de primarul comunei prin intermediul compartimentului 
financiar contabil. 
 
Art.2. Prin grija secretarului, se comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si la cunostinta celor 
interesati. 
 
 
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 18 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 19 
29 martie 2019 

 
 
privind: „Avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a Regulamentului 
Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea nr.2 din 
26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei” 
       
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

 Avand in vedere: 

- Adresa nr.250 din 27.02.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin 

care ni se solicita : 

 adoptarea de catre organul deliberativ al Unitatii noastre Administrativ Teritoriale a unei 

hotarari privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a Regulamentului 

Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea nr.2 din 

26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei -; 

 aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotarare, cu cel putin 30 de zile 

lucratoare inainte de data sedintei Consiliului Local in care va fi supus dezbaterii si aprobarii, in 

conformitate cu prevederile Art.7 alin.1 si alin.2 din Legea nr.52/2003 - privind transparenta decizionala 

in administratia publica, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.749 din 3 decembrie 2013, 

coroborate cu prevederile Art.115 alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Propunerea de modificare si completare la - Partea Comuna - a Regulamentului Serviciului de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii 

Generale a Asociatiei -; 

- prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare, republicata in 2015, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile art.8 

alin.3 litera i) si cu prevederile art.22 alin.4 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de 

utilitati publice, republicata in 2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile punctului 10 al alineatului 2) al Articolului 18 – Principiile de baza ale Serviciilor – 

din Sectiunea 2 – Obligatiile Operatorului – din Capitolul III – Partile Contractante – din Titlul I – 

Dispozitii Generale privind Delegarea – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii 

nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.23 alin.3 litera b) coroborate cu prevederile art.5 alineatul 2 litera l) din Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
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- prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) litera d), alin.(6) litera a) punctul 14, art.37 coroborate cu 

prevederile art.62 alin.(1) si ale art.63 alin.(1) litera d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jirlau; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1 – Avizeaza Propunerea de modificare si completare la - Partea Comuna - a 

Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea 

nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei – Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare.  

Art.2 – Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Jirlau, domnul 

Dragut Daniel, iar Secretarul Unitatii Administrativ Teritoriale o va comunica Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa adoptare si altor institutii, conform prevederilor legale. 
 
               
                 Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 19 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 20 
29 martie 2019 

 
privind: „Aprobarea Actului Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din 
Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 –” 
       
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

 Avand in vedere: 

- Adresa Asociatiei nr.251 din 27.02.2019, prin care ni s-au comunicat : 
  Adresa Operatorului nr.S288 / 21.01.2019 inregistrata la Asociatie sub nr.52 din 21.01.2019, prin 

care solicita introducerea in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat 
Iulie 2018 – formula de calcul pentru ajustarea pretului / tarifului Serviciilor, in baza cresterii preturilor de consum; 

 Avizul ANRSC nr.700464 din 18.01.2019 - acordat - pe formula de ajustare a preturilor si tarifelor 
pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare - inregistrat sub nr.S259 din 18.01.2019 la 
Operator si sub nr.46 din 18.01.2019 la Asociatie; 

 Actul Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii 
Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – cu Anexele : 

 Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a 
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 
a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.1; 

 Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Speciale – Partea Comuna - ale Contractului 
de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 
din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.2; 

 
Tinand cont de prevederile : 
 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Jirlau nr.43/24.06.2009 privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A.; 

- Hotararii nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apa si de canalizare catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 

- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 
10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 
13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei; 

- Articolului 5 alin.(1) litera a) cu trimitere la prevederile Art.17 alin.(2) litera d) - punctele 1 si 2, art.21 
alin.(1) coroborate cu prevederile art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 
Braila; 

- Articolului 56 - Modificarea de comun acord - din Capitolul III - Modificarea Termenilor si Conditiilor 
Prezentului Contract de Delegare - din Titlul IV - Dispozitii Finale - din Dispozitii Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 –; 

- Articolului 36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14 si alin.(7) lit.a), art.37 coroborate cu 
prevederile art.62 alin.(1) si ale art.63 alin.(1) litera d), art.115 alin.(6) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jirlau; 
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            In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. 1) Se aproba Actul Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din 
Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – cu 
Anexele nr.1 si nr.2 - parte integranta din prezenta Hotarare, astfel : 

a) Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii 
Generale a Asociatiei - Anexa nr.1; 

b) Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Speciale – Partea Comuna - ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 
13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.2. 

2) Actul Aditional nr.16, se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 
Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila 
S.A. 

Art.2. Se acorda mandat domnului Dragomir Viorel Marian - Presedintele - Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila, ca in numele si pe seama membrului asociat - Comuna Jirlau - sa semneze Actul 
Aditional nr.16 prevazut la Art.1 de mai sus. 

Art.3. Se acorda mandat special domnului Primar Dragut Daniel, in calitate de reprezentant legal al 
membrului asociat - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Jirlau, sa voteze in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - Actul Aditional nr.16 cu Anexele 1 si 2 – parte 
integranta - prevazute la Art.1 de mai sus. 

Art.4.  Se acorda mandat special domnului Dragut Daniel, Primarul Comunei Jirlau, in calitate de 
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Jirlau, sa avizeze - Actul Aditional 
nr.16 prevazut la Art.1 de mai sus. 

Art.5. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire, de catre domnul Primar, iar Secretarul UAT, o va 
comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa adoptare si altor institutii, 
conform prevederilor legale. 
 
               
                  
                 Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
 
Nr. 20 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 21 

29 martie 2019 
 
privind: „Avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii 
contractului de concesiune „Delegarea gestiunii serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare din judeţul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, mandatarea Primarului pentru 
a vota documentatia si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului” 
       
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

 Avand in vedere: 

-Adresa nr. 106/11.03.2019 din partea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” 
BRAILA, privind necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

-Hotararea Consiliului Local Jirlau, nr. 54/30.09.2008, privind aprobarea asocierii comunei Jirlau, prin 
Consiliul Local al comunei Jirlau, cu Judetul Braila si unitatile administrativ-teritoriale de pe raza Judetului Braila, 
in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila; 

- Prevederile art. 8 alin. (3) lit.d), d^1) , i) si k) art. 22 alin (4), art. 30 alin (5), art. 10 alin. (5) si (5^1) din 
Legea 51/2006 republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice; 

-Prevederile art. 5, alin (1), lit. d), e), f), art.16, alin.(3), lit. c), e), g), o) si art. 21, alin. (1) din Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA”  Braila; 

- Prevederile art. 59, lit. d) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor; 

- Prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

- Prevederile art. 2, alin (8), art. 6, alin (1), art. 8, art. 13, alin. (1), lit. b) din Legea 101/2006 serviciul de 
salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 

- 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 art. 11, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct.14, art 37, art. 45 alin 1 si art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T A R A S T E : 
 
Art.1 Avizarea Documentatiei de atribuire privind contractul de concesiune „Delegarea gestiunii serviciului de 
transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Braila si depozitarea acestora la depozitul 
ecologic Muchea” care cuprinde urmatoarele anexe: 

ANEXA 1 – Studiu de fundamentare, parte integranta din prezenta hotarare; 

ANEXA 2: 

- Sectiunea I - Fisa de date, parte integranta din prezenta hotarare; 

- Sectiunea II- Caietul de sarcini, parte integranta din prezenta hotarare;  

- Sectiunea III – Formulare, parte integranta din prezenta hotarare; 

- Sectiunea IV – Contractul concesiune, parte integranta din prezenta hotarare; 

ANEXA 3 – Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila, parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.2 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Jirlau, domnului Daniel Dragut, Primar al 
comunei Jirlau, ca în numele şi pentru comuna Jirlau să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila urmatoarele : 

- ANEXA 1 – Studiu de fundamentare, parte integranta din prezenta hotarare; 

- ANEXA 2: 

- Sectiunea I - Fisa de date, parte integranta din prezenta hotarare; 

- Sectiunea II- Caietul de sarcini, parte integranta din prezenta hotarare;  

- Sectiunea III – Formulare, parte integranta din prezenta hotarare; 

- Sectiunea IV – Contractul concesiune, parte integranta din prezenta hotarare; 

- ANEXA 3 – Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila, parte integranta din prezenta hotarare. 

- Modificǎrile ulterioare, justificate, ale documentației; 

Art. 3 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila , prin Presedintele 
Asociatiei, Aparatul Tehnic si Comisia de evaluare, pentru : 

a) Derularea procedurii de achiziţie publica aferentă atribuirii Contractului de concesiune „Delegarea gestiunii  
serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Braila si depozitarea acestora la 
depozitul ecologic Muchea”, (publicarea documentaţiei de atribuire, a invitatiei de participare, elaborarea 
răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanţi, efectuarea modificărilor necesare la Documentatia de 
Atribuire, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziţiei publice, elaborarea rapoartelor din cadrul 
procedurii de achiziţie şi orice alte documente necesare derulării şi finalizării procedurii de achizitie); 

b) Modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale diferitelor autoritǎți de 
reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici. 

c) Semnarea Contractului de concesiune „Delegarea gestiunii  serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judeţul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” de catre 
Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila în numele si pe seama Comunei 
Jirlau, în mǎsura în care acesta nu suferǎ modificǎri semnificative fațǎ de documentul aprobat, rezultate în urma 
aplicǎrii sau derulǎrii procedurii de achiziție publicǎ, inclusiv cu informațiile completate potrivit Raportului de 
atribuire aprobat de Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila.  

Art. 4 Se acorda mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, prin Presedintele 
Asociatiei, pentru negocierea directa in vederea contractarii serviciului de transport deseuri menajere pana la 
finalizarea procedurii de atribuire publicate in SICAP si semnarea contractului numai in cazul in care procedura 
de atribuire va fi finalizata pana la incetarea actualului contract.  

Art. 5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Daniel Dragut, personal, prin 
participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA”  Braila. 

Art. 6 Prin grija secretarului comunei prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate. 

 
               
                  
                 Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 21 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 22 

29 martie 2019 
 
privind: „Aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea 
activităţilor comerciale pe raza Comunei Jirlau, judetul Braila” 
       

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Avand in vedere: 

- Raportul Compartimentului financiar-contabil prin care se propune aprobarea Regulamentului 
de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza Comunei 
Jirlau; 

- Prevederile art. 6 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 aprobată prin Legea nr. 
650/2002 republicata, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- Prevederile punct.1 lit.d) din Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr.333/2003; 

- Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 

- Prevederile art.36 alin.9 si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, 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. 
                  In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b 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 aprobă Regulamentul de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea 
activităţilor comerciale pe raza Comunei Jirlau conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta hotărâre. 
 
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Jirlau prin 
Compartimentul financiar-contabil al Primăriei Comunei JIrlau. 
 
Art. 3 Prin grija secretarului comunei prezenta Hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Braila si 
altor institutii interesate iar aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul 
Primariei. 
               
                 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează  
                                                                                                       Secretarul comunei Jirlău,                                                
                     Stroe Dobrica 
                                                                                                                Cioată Ion 
 
 
 
 
 
Nr. 22 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 23 
29 martie 2019 

 
privind: „Aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, intocmita in vederea desfasurarii activitatii 
de identificare a situatiilor de risc in cazurile copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate” 
       
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

 Avand in vedere: 

- Referat de aprobare a Primarului comunei Jirlau; 

- raportul de specialitate al compartimentului de asistenta sociala; 

- prevederile art. 9 din HGR nr. 691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a 
modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de car 
acstia pot beneficia precum si pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 
directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publicede asistenta sociala si a 
modelului standardal documentelor elaborate de catre acestea ; 

- 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, art. 36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct.2, art. 45 si art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 
Art.1 Se aproba Lista resurselor existente la nivel local, intocmita in vederea desfasurarii activitatii de 
identificare a situatiilor de risc in cazurile copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, in forma 
prevazuta in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2 Prin grija secretarului comunei prezenta Hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Braila si 
altor institutii interesate. 
 
 
               
                 Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
 
Nr. 23 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
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 . 24 

29 martie 2019 
 
privind: „Aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajistilor din proprietatea privata a comunei Jirlău, 
județul Brăila” 
       

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Avand in vedere: 

- Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Jirlău, județul Brăila, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.58 din 20 august 2015;  

- Referatul de aprobare a d-lui primar cu privire la aprobarea închirierii prin atribuire directă a 
pajistilor din patrimoniul privat al comunei Jirlau și raportul de compartimentului cadastru și agricultură 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;  

- Prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 
activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung; 

- prevederile Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune si 
închiriere a suprafetelor de pajisti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al 
municipiilor;  

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de 
animale pe hectar de pajiste; 

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente 
si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.c) si alin (5),lit. a) art. 45, alin (3) , art.115 alin.(1) lit.b) si art 
123 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1.(1) Se aprobă închirierea prin atribuire directă a pajistilor proprietate privata a comunei 
JIrlau, județul Brăila, către crescătorii de animale care depun cereri până la data de 1 martie, în 
vederea organizării pășunatului de către animalele aparținând proprietarilor persoane fizice și juridice 
având animalele înscrise în RNE, pe amplasamentele identificate conform anexei nr.1 - parte 
integranta din prezenta hotarâre. 

(2) În baza cererilor formulate primarul comunei verifică respectarea încărcăturii de 
animale/ha/contract, în corelare cu suprafețele utilizate și stabilește disponibilul de pajiști ce pot face 
obiectul concesionării/închirierii ulterioare. 

Art.2. (1) Se aproba chiria anuală de 100 lei/ha pentru persoanele fizice sau  juridice, care nu 
au datorii la bugetul local, cuantumul chiriei urmând a se recalcula pentru fiecare an potrivit legislației 
în vigoare.  

(2) Suma rezultă în urma procesului de atribuire directă va fi achitată în două tranșe: 30% la 
semnarea contractului și 70% până la data de 30.11 a fiecărui an.  

Art.3. Se aproba contractul cadru de închiriere pentru suprafetele de pajisti aflate în domeniul 
privat al comunei Jirlau  conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarâre . 

Art.4. Se aprobă Calendarul lucrărilor pe pajiștile permanente aparținând domeniului privat al 
comunei Jirlau și calculul dozelor de amendamente, extrase din Amenajamentul pastoral, conform 
anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
            Art.5. Durata contractului de inchiriere este de 10 ani, respectiv de la data semnării contractului 
de închiriere de către ultima parte, până la data de 31 decembrie 2029. 

. 
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Art.6.  Se stabileste urmatoarea perioada de pasunat : 23 aprilie - 26 octombrie. 
         Art.7. Se împuternicește primarul comunei Jirlau să semneze contractul de închiriere și 
procesul verbal de predare cu delimitarea suprafețelor pentru proprietarii de animale care solicită a li se 
atribui pășune, prin colaborare cu compartimentul cadastru și agricultură. 
 Art.8. 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, 
                     Stroe    Dobrică                                                                          
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
 
Nr. 24 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
Cu un număr de 7 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T A R A R E A   N R . 25 

29.03.2019 
 

Privind:  „Aprobarea  organizarii retelei scolare a comunei Jirlau, judetul Braila pentru anul scolar 
2019-2020” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 
Avand in vedere: 

- Adresa Inspectoratului Judetean Scolar Braila nr. 105/11.01.2019 privind transmiterea Avizului 

conform pentru unitatile de invatamant preuniversitar pentru anul 2019-2020; 

- Prevederile dispozitiilor art. 19 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata si O.M.E.N. nr. 5472/2017pentru aprobarea 

metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, 

evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si 

emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru 

anul scolar 2018-2019; 

      În temeiul prevederilor: art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu 

dispoziţiile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aproba organizarea retelei scolare a comunei Jirlau, judetul Braila pentru anul scolar 2019-
2020, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
 
Art. 2. Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                               Secretarul comunei, 
                         Stroe Dobrica 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 25 
Adoptată în şedinţa din 29 martie 2019 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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HOTARAREA NR. 26 

Din 29.03.2019 
 

Privind: aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei  Sportive Jirlau, cu suma de 40.000 lei, pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2019 
   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având in vedere: :  
- cererea privind sustinerea financiara a  Asociatiei sportive Jirlau pe anul 2019; 
- referatul de aprobare al primarului comunei; 
-Ordinul M.T.S. nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive; 
- 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;  
-art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
In baza prevederilor: 
-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 
-art.36,alin.2,lit.d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală  , republicată,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul: -art. 45, alin 1,art.115,alin.1,lit.a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală  
, republicată, ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1–  Se aprobă susţinerea financiară a Asociaţiei  Sportive Jirlau, cu suma de 40.000 lei, pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2019, conform 
modelului de contract prevăzut în ANEXA la prezenta hotărâre. 
 
Art.2. (1) - Asociaţia   Sportiva  Jirlau va asigura dezvoltarea mişcării sportive de performanţă pe 
raza comunei JIRLAU, respectând angajamentele asumate în contractul de susţinere financiară.  
 (2) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de decontare, anexate 
la contractul de finanţare.  
(3) Se vor face demersurile legale privind respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Jirlau să semneze contractul de finanţare, prevãzut în 
ANEXA, care face parte din prezenta hotărâre.  
 
Art.4. – Secretarul comunei Jirlau comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.  
     
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                               Secretarul comunei, 
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H O T A R A R E A   N R . 27 

29 martie 2019 
 

Privind : „Aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente semestrului I si semestrul II al anului 
scolar 2018-2019 pentru elevii Scolii gimnaziale Jirlau, judetul Braila” 
 

                                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Avand in vedere: 

- Adresa Scolii Gimnaziale Jirlau prin care ni se face cunoscut numarul de burse sociale aferente anului 
scolar 2018-2019 ; 

- Raportul  de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul UAT Jirlau ; 
 Vazand prevederile : 
- art. 9, alin. 7), art. 82 alin. 1), 2) si 3) si art. 105 alin 2) lit d) din Legea nr. 1/2-011 a educatiei nationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, tineretului si Sportului;  
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     Luand in considerare raportul de avizare al Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget  
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală ,protecţia 
mediului, servicii şi control ; 
     In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                          

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. (1) Se aproba numarul de 102 burse sociale ce se acorda elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Jirlau, 
judetul Braila in semestrul I si semestrul II al anului scolar 2018-2019. 
(2) Cuantumul fiecarei burse sociale acordate in semestrul I si semestrul II al anului scolar 2018-2019 este de 55 
lei si se acorda pentru anul scolar in suma totala de 56.100 lei. 
Art.2. (1) Acordarea burselor se face in stricta concordanta cu prevederile Legii nr. 1/2011 si ale Ordinului nr. 
5576/2011, in baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de adminstratie al scolii, in limitele fondurilor 
repartizate potrivit alin. 1 si 2 al art. 1 din prezenta hotarare, intreaga raspundere revenind unitatii de invatamant. 
In situatia constatarii unor diferente intre bursele aprobate prin prezenta si numarul de elevi beneficiari, acordarea 
burselor se face in limita fondurilor repartizate conform art. 1. 
(2)Nu pot constitui criterii de acordare sau neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta politica a 
elevului sau familiei acestuia sau apartenenta la organizatii legal constituite. 
Art. 3 (1) Bursele se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de 
capacitate sau pe perioada pregatirii practice. 
(2) Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare, categoriilor beneficiare de elevi care se 
incadreaza in situatiile prevazute de art. 19 din Ordinul nr. 5576/2011. 
Art.4 Acordarea burselor prevazute de prezenta hotarare se face incepand cu semestrul I al anului scolar 2018-
2019. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Jirlau prin Compartimentul financiar contabil 
impozite si taxe, Scoala Gimnaziala Jirlau iar Secretarul comunei Jirlau  o va comunica celor interesati. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                               Secretarul comunei, 
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                                                                                                                     Cioată Ion 
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HOTARAREA NR. 28 

Din 29.03.2019 
 
 

Privind: Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Jirlau a unor mijloace 
fixe in stare de degradare, cu durata normala de utilizare neconsumata si a caror utilizare nu se mai 
justifica, in vederea casarii acestora 
   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având in vedere: :  
-  expunerea de motive a primarului comunei privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 
privat al Comunei Jirlau a unor mijloace fixe cu durata normala de utilizare neconsumata a carui 
utilizare nu se mai justifica, in vederea casarii acestora; 
- raportul de specialitate intocmit de catre comisia pentru inventarierea si respectarea disciplinei in 
constructii; 
- 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;  
In baza prevederilor: 
- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a 
activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale ; 
- art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 
- art. 36, alin 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul: art.115,alin.1,lit.b coroborat cu art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1–  Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Jirlau a unor mijloace 
fixe in stare de degradare, cu durata normala de utilizare neconsumata si a caror utilizare nu se mai 
justifica, in vederea casarii acestora, conform Anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 
 
Art.2. Patrimoniul comunei Jirlau se va modifica in mod corespunzator.  
 
Art.3. – Secretarul comunei Jirlau comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.  
     
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                               Secretarul comunei, 
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Nr. 28 
Adoptată în şedinţa din 29.03.2019  
Cu un număr de 12 voturi  
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                                                       HOTARAREA NR. 29 
Din 29.03.2019 

 
Privind:  “Scoaterea din functiune in vederea casarii a unor bunuri mijloace fixe care apartin 
domeniului privat al comunei Jirlau, judetul Braila” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având in vedere: :  
-  expunerea de motive a primarului comunei privind scoaterea din functiune in vederea casarii a unor 
bunuri mijloace fixe care apartin domeniului privat al comunei Jirlau; 
- Hotararea Consiliului Local Jirlau nr.28/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al Comunei Jirlau a unor mijloace fixe in stare de degradare, cu durata normala de 
utilizare neconsumata si a caror utilizare nu se mai justifica, in vederea casarii acestora; 
-  raportul de specialitate intocmit de catre comisia de inventariere si casare a bunurilor ce apartin 
domeniului public si privat al comunei Jirlau; 
- 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;  
In baza prevederilor: 
- Prevederile Legii nr. 82/1991 privind Normele de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de 
activ şi pasiv, 
- Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii, 
- H.G.R. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, 
- Prevederile Legii nr.15/1994, republicată,privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale 
şi necorporale, pct.22 şi 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin 
H.G. nr. 909/1997, modificată şi completată, 
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice,  
- art. 36, alin 2, lit. c, art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul: art. 45, pct.1din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1–  Se aprobă scoaterea din functiune in vederea casarii, a bunurilor mijloace fixe care apartin 
domeniului privat al Comunei Jirlau, ca urmare a nejustificarii utilizarii acestor bunuri, degradarii si 
uzurii avansate, situatie rezultata in urma inventarierii pe anul 2018, avand o valoare de inventar de 
32.340,90 lei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art.2. - Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin compartimentul financiar 
contabil, taxe si impozite locale.  
 
Art.3. – Secretarul comunei Jirlau comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.  
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