ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
HOTARAREA NR.5
16.02.2018

Privind: „Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlau,judet Braila pe anul 2018 si
estimarilor pentru anii 2019-2021.”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U
Avand in vedere:
 raportul serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau.
 adresa Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice Braila nr. 37.815/07.02.2018 privind sumele defalcate
din taxa pe valoarea adaugata , aprobate prin Decizia nr.1/10.01.2018
 Decizia nr.1/10.01.2018 a sefului Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice Braila privind repartizarea pe
unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cotei din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021 si repartizarea
pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si al municipiului Braila
 Adresa nr. 37.837/07.02.2018 a Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice Braila privind repartizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2019 aprobate de Ministerul Finantelor
Publice.
 HCJ Braila nr.2/23.01.2018;
 Hotararea nr. 28/21.12.2017 a ADI „Dunarea” Braila ;
 Hotararea nr. 10/26.10.2017 a ADI „Eco Dunarea” Braila ;
 adresele nr.92/29.01.2018 si nr. 218/15.02.2018 a Scolii Gimnaziale 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.
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.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 ;
-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;
HOT R ŞTE:
Art. 1 a)Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Jirlău,judetul Braila pe anul 2018 si
estimarilor pentru anii 2019-2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
b) Se aproba Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2018 ce cuprinde si Programul anual al achizitiilor
publice pe anul 2018, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba utilizarea sumei de 3.650,5 mii lei din excedentul bugetar rezultat la 31.12.2017 si a anilor
precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare prevazute in bugetul pe anul 2018.
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 şedinţ ,
Dunose Ionel

Nr.5
Adoptată în şedinţa din 16 februarie 2018
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemneaz
Secretarul comunei,
Cioat Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
HOTARAREA NR.6
16.02.2018
Privind:
aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii al comunei Jirlau ,judet Braila ,pe anul 2018 si estimarilor pentru anii 2019-2021”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U
Avand in vedere:
 Raportul 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 2017 ;
 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;
HOT R ŞTE:
Art. 1. -Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii al comunei Jirlau ,judet Braila, pe anul 2018 si estimarilor pentru anii 2019-2021, conform
anexei la prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba utilizarea sumei de 77 mii lei din excedentul rezultat la 31.12.2017 si a anilor
precedenti pentru finantarea cheltuielilor prevazute in bugetul pe 2018, dupa cum urmeaza : din
excedentul rezultat la 31.12.2017 suma de 49 mii lei pentru UAT Jirlau si suma de 28 mii lei pentru
Scoala Gimnaziala Jirlau.
Art. 3
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Preşedinte de şedinţ ,
Dunose Ionel

Nr. 6
Adoptată în şedinţa din 16 februarie 2018
Cu un număr de 13 voturi
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Contrasemneaz
Secretarul comunei,
Cioat Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
HOTARAREA NR.7
16.02.2018
privind: „Aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U
Avand in vedere:





Raportul 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;
HOT R ŞTE:
Art. 1. -Se aproba bugetul creditelor interne pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 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 şedinţ ,
Dunose Ionel

Nr. 7
Adoptată în şedinţa din 16 februarie 2018
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemneaz
Secretarul comunei,
Cioat Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
HOTARAREA NR.8
16.02.2018
Privind: „actualizarea organigramei si modificarea statului de functii a personalului din aparatul de
specialitate al primarului comunei Jirlau”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U
Având în vedere:
 Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind actualizarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila;
 Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune actualizarea statului de funcții al
aparatului de specialiate al primarului ;
 Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare .
 Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 HCL nr. 36/2017 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului de
personal ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru administratia publică
locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor si Comisia pentru
invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement.
În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată.
HOT R ŞTE:
Art.1. a)Incepand cu data emiterii prezentei, se aproba actualizarea statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Jirlau privind ocuparea postului de sofer II din cadrul
compartimentului deservire, incepand cu data de 01.02.2018.
b) Incepand cu data de 01.03.2018, se aproba modificarea statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Jirlau la poziția ”compartiment registru agricol, consultanta agricola”
ca urmare a transformării funcției publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional
debutant, în consilier, clasa I, grad profesional asistent, conform anexelor, organigrama si stat de
functii, parte integranta a hotararii.
Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin compartimentele de
specialitate care au obligatia incadrarii in cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.

Preşedinte de şedinţ ,
Dunose Ionel

Nr. 8
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Contrasemneaz
Secretarul comunei,
Cioat Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L

HOTARAREA NR.9
16.02.2018.
Privind: „Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Jirlau, judetul Braila pentru anul 2018”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U
Avand in vedere:
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau , în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre,
Analizând raportul de specialitate întocmit de Secretarul al comunei JIrlau ;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;
Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 38 art. 45 şi art. 46 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOT R ŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al comunei
Jirlau pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Jirlau , în
calitate de ordonator principal de credite .
Art. 3. Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.

Preşedinte de şedinţ ,

Contrasemneaz
Secretarul comunei,

Dunose Ionel
Cioat Ion

Nr. 9
Adoptată în şedinţa din 16 februarie 2018
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L

H O T A R A R E A N R . 10
16.02.2018
Privind “Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de
Canalizare - Actualizat - si a Anexelor - parte integranta - aprobat prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a
Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRL U
Având în vedere:
1. Adresa nr.71 din 01.02.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin
care solicita avizul Consiliului Local, asupra modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de
Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat si a Anexelor - parte integranta;
2. Propunerea de modificare si completare a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si
de Canalizare - Actualizat - si a Anexelor - parte integranta - aprobat prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017
a Adunarii Generale a Asociatiei, insotita de :

Adresa nr.1001 din 30.10.2017 a Asociatiei prin care Consiliul Director a propus
modificarea unor reglementari cu privire la modul de determinare a cantitatilor de apa pluviala si
meteorica, in vederea facturarii utilizatorilor de catre Operatorul Regional SC Compania de Utilitati
Publice Dunarea Braila SA;

Adresa nr.511814 din 11.12.2017 a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - ANRSC inregistrata la Asociatie sub nr.18 din 05.01.2018, de
raspuns la Adresa nr.1001 din 30.10.2017 a Asociatiei.
3. Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - cu Anexele parte integranta;
4. Hotararea nr.71 din 28.11.2016 privind avizarea modificarii si a formei Actualizate a
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, cu Anexele parte integranta – a
Consiliului Local al Comunei Jirlau;
5. Hotararea nr.3 din 21.03.2017 privind aprobarea modificarii si a formei Actualizate a
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, cu Anexele parte integranta - a
Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

- Prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, republicata, 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, 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;
- Referatul de aprobare al primarului;
- Avizul comisiilor de specialitate;

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 litera d), alin.6 litera a) punctul 14, art.37, art.45 alin.1
coroborate cu prevederile art.62 alin.1, ale art.63 alin.1 litera d) si ale art.115 alin.1 litera b) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOT R ŞTE :
Art.1 – Avizeaza Propunerea de modificare si completare a Regulamentului Serviciului de
Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - si a Anexelor - parte integranta - aprobat prin
Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei – Anexa 1 la prezenta Hotarare.
Art.2 – Avizeaza Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat –
si Anexele - parte integranta – care constituie Anexa 2 la prezenta Hotarare.
Art.3 – Pe data prezentei Hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea nr.71 din 28.11.2016
privind avizarea modificarii si a formei Actualizate a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si
de Canalizare, cu Anexele parte integranta – a Consiliului Local al Comunei Jirlau.
Art.4 – 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 imediat dupa adoptare si altor institutii interesate in termen legal.

Preşedinte de şedinţ ,

Contrasemneaz
Secretarul comunei,

Dunose Ionel
Cioat Ion

Nr. 10
Adoptată în şedinţa din 16 februarie 2018
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

