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HOTĂRÂREA Nr. 65 
din 20.12.2017 

 
 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.12.2017; 
 
Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001; 
 
În temeiul art.45 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior, 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 
Art.unic.    Domnul consilier Dunose Ionel 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,                                                
                   Dunose Ionel 
                                                                                                                Cioată Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 65 
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 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 . 66 

20.12.2017 
 

Privind:  „Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău,judetul Braila pe anul 
2017 si a listei de investitii pe anul 2017” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 
 

• raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2017. 

• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
• prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;    
• adresa nr. 59.039/19.12.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila prin care se 

comunica Decizia nr. 23/19.12.2017, adresa nr. 1934/19.12.2017 a Scolii Gimnaziale Jirlau de 
propunere de buget rectificat;                           

• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    
• prevederile H.C.L. Jirlau nr.14/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlau 

pe anul 2017; 
• raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia 
mediului, servicii şi control. 
    În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local de  venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău,judetul Braila pe 
anul 2017 si a listei de investitii pe anul 2017,conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
 
Art. 3  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                    Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 66 
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 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 . 67 
20.12.2017 

 
Privind:  „Acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei 

Jirlau, judetul Braila, pe anul 2017” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Avand in vedere: 
 

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, 
la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2017 şi expunerea de motive întocmita de primarul 
comunei Jirlau, domnul Dragut Daniel;  

• Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate prin care se propune aprobarea 
acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2017; 
• Ordinul 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 

exercitiului bugetar al anului 2017; 
• prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 
• prevederile art.13, art.58 alin.1 lit.c şi art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;    
• 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  acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al 
comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 2017, cu suma de 1.152.168,84 lei din excedentul bugetar 
rezultat in anul anterior. 
 
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, 
                    Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 67 
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 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 . 68 
20.12.2017 

 
Privind:  „Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

Primăriei Jirlau, care se aplică începând cu data de 01.01.2018, în contextul  maririi salariului minim si 
transferului CAS si CASS in totalitate la salariati ” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 
Avand in vedere: 

- expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Jirlau; 
- procesul verbal de consultare si negociere înregistrat la Primăria Comunei Jirlau sub 

nr.7302/13.12.2017 încheiat între conducerea instituției și reprezentantul Consiliului Local Jirlau, pe de 
o parte și salariații Primăriei Comunei Jirlau, pe de altă parte prin care s-a realizat consultarea si 
negocierea noilor conditii salariale incepand cu data de 01.01.2018; 

- referatul secretarului al Comunei Jirlau, prin care propune consiliului local stabilirea, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 si a actelor normative privind modificarile salariale de la 
01.01.2018, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei 
Comunei Jirlau, începând cu data de 01.01.2018; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   
 - prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16, 
art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

- OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a 
stabilit transferul contribuțiilor CAS – 10 % și CASS – 25 % în sarcina angajaților începând cu data de 
01.01.2018; 

- OUG nr.90/2017 prin care au fost stabilite unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,m 

- HGR nr.846/2017 prin care a fost stabilit salariul minim brut pe țară garantat în plată în anul 
2018, 

- H.C.L. nr. 33/2017 emisa de Consiliul Local Jirlau pentru stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Jirlau 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
       - 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.a, art.36 alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și alin.6, art.47, art.115 alin.1 
lit.b și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici 
și personalul contractual din cadrul Primăriei Jirlau, în contextul  maririi salariului minim si transferului  
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CAS si CASS in totalitate la salariati, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

            (2) Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la art.11 alin.2 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar care nu se regăsesc în prezent 
în organigrama și statul de funcții al Primăriei Comunei Jirlau, se vor stabili - prin hotărâre a Consiliului 
Local Jirlau - după ce vor fi înființate, dacă va fi cazul.  

           (3) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va 
stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigrama Primăriei Comunei  
Jirlau, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. 

 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Dragut Daniel, primar al 
Comunei Jirlau, domnul Cioata Ion, secretar al Comunei Jirlau şi domnisoara  Gageanu Nicoleta 
Mihaela, consilier contabil în cadrul Primăriei Comunei Jirlau. 
 
Art. 3  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 68 
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 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 . 69 

20.12.2017 
 

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 JIRLĂU 

 
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 ;               
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
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 şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                    Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 69 
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 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 . 70 

20.12.2017 
 

Privind:  „Aprobarea  Raportului privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in al doilea semestru 
al anului 2017” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau; 
- Raportul privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in semestrul al doilea al anului 2017 

intocmit de catre Compartimentul de Registru Agricol din cadrul primariei 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 conformitate cu prevederile: 

- Ordonantei nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr.24/200 privind normelel de tehnica legislativa petru elaborarea actelor normative, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1), art. 45 alin 1), din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aproba Raportul privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in semestrul al doilea al 
anului 2017, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art. 2  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Jirlau si 
Compartimentul de Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Jirlau, judetul 
Braila . 
 
Art. 3. Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 70 
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 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 . 71 

20.12.2017 
 

Privind:  „Aprobarea  organizarii retelei scolare a comunei Jirlau, judetul Braila pentru anul scolar 
2018-2019” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 
Avand in vedere: 

- Adresa InspectoratuluiJudetean Scolar Braila nr. 14946/14.12.2017 si expunerea de 

motive/raport de specialitate a Scolii Gimnaziale Jirlau aprobata de primarul comunei Jirlau, prin care s-

a propus organizarea retelei scolare; 

- Prevederile dispozitiilor art. 19 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu m odificariloe 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 2018-
2019, 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, 
                         Dunose Ionel 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 71 
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 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 . 72 

20.12.2017 
 

Privind: „actualizarea organigramei si statului de functii a personalului din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Jirlau” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
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.                                                    
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Incepand cu data emiterii prezentei, se aproba actualizarea statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Jirlau privind ocuparea in totalitate a posturilor de asistent personal si 
vacantarea unui post de sofer II din cadrul compartimentului deservire, incepand cu data de 
29.11.2017 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 şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Dunose Ionel                                                                          
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
Nr. 72 
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 2017 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie 

 
 


