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                                            H O T A R A R E A   N R . 67 

24 octombrie 2018 
 

Privind: „Aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru „Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri – 
asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare 
centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila „ finantat prin Masura 322” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

  Analizand expunerea de motive a primarului comunei Jirlau prin care se propune aprobarea solicitarii 
prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii – SA  pentru „Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare 
pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, 
comuna Jirlau, judetul Braila „ finantat prin Masura 322”, 
             Luand in considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fonurilor alocate prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea  calitatii 
vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009; 
 Tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de finantare nerambursabila nr.  
C322010920900017/19.11.2015 - C0720000T210920900017/19.11.2015 incheiat intre comuna Jirlau si AFIR 
Bucuresti. 

      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. 
 Avand in vedere prevederile art. 36 alin 2, lit.c, alin.4, lit.l din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata: 

 In temeiul art.45 alin 1, precum si cele ale art. 115 alin1, lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata 
                                                                                  HOTARASTE: 
 Art. 1. Se aproba solicitarea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM 
Bucuresti in valoare de 3.399.642,40 lei pentru obtinerea avansului prevazut in Contractul de finantare nr. 
C322010920900017/19.11.2015 - C0720000T210920900017/19.11.2015 cu obiectul „Proiect integrat privind: 
infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de 
epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila„. 
 Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 20.397,85 lei pentru prelungirea termenului 
de valabilitate a scrisorii de garantie  prevazuta la art.1 .  
              Art.3. Numarul de luni  pentru care se solicita prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de 
garantare emisa de FNGCIMM IFNSA Bucuresti este de  12  luni, respectiv de la  19.11.2018 pana la 
19.11.2019 pentru proiectul mentionat mai sus. 
 Art.4. Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si se va face publica prin 
afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei. 
 
               
                Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
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Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 
Cu un număr de 11 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 
24 octombrie 2018 

 
privind aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 307/27.09.2018 privind 
modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei  Jirlău, judetul Braila, pe anul 2018 si a 
listei de investitii pe anul 2018 
 
 Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.10.2018 
 
 Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 307/27.09.2018 si raportul de specialitate al 
compartimentului fianciar contabil; 

Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiei pentru pentru probleme de 
dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 

In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.2 litera ”b”, alin.6 lit.”a”, , art. 43 alin 1),  art.45 si art.115 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 aproba Dispozitia Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 307/27.09.2018 privind 
modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei  Jirlău, judetul Braila, pe anul 2018 si a 
listei de investitii pe anul 2018. 

 
 

 Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul financiar 
contabil. 
 
 Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata, Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor 
interesati de catre secretarul comunei. 

 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
 
 
 
Nr. 68 
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 
Cu un număr de 11 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 

24 octombrie 2018 
 

Privind:  „Aprobarea modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei  Jirlău, judetul 
Braila, pe anul 2018” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 
 

• raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind modificarea 
bugetului local pe anul 2018. 

• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
• prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;    
• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    
• prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlau pe 

anul 2018; 
• 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 , cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 Se aproba modificarea bugetului local de  venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău ,judetul Braila 
pe anul 2018,conform anexei la prezenta hotarare. 
 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
 
Art. 3  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                    Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 69 
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 
Cu un număr de 11 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 

24 octombrie 2018 
  

privind  “Aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie publica ai obiectivului 
de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”. 
                              
                                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 

 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie publica ai investitiei „Modernizare drumuri in 
comuna Jirlau,judet Braila” 

 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice; 
 Dispozitiile art.41,alin.1 si 2 si art.44 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localã 
 Ordinul ministrului MDRAP nr.1851/2013 privind sursele de finantare a PNDL 
 H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
 raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia 
mediului, servicii şi control. 

 In baza prevederilor: 
art. 36,alin.(2),lit.(b),alin.4,lit.d, alin.6,lit.a,pct11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică 
locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul :art. 45 alin. (1),art.115,alin.(1,lit.b   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală  , 
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie publica ai obiectivului de 
investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”, conform Devizului general- anexa nr. 1 la prezenta 
hotarare, intocmit de catre SC DRUM DESIGN SRL FOCSANI, VRANCEA, dupa cum urmeaza : 

- lungimea totala a investitiei: 11.963,59 m . 
- valoarea totala a investitiei este de 12.377.025,24 lei cu TVA inclus, din care 11.301.066,32 lei 

reprezentand constructii montaj si 564.379,11 lei reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute. 
- Durata de realizare C+M – 23 luni. 

Art. 2  In baza OUG nr.28/2013 privind dezvoltarea infrastructurii in mediul rural si a OMDRAP nr.1851/2013 
privind sursele de finantare si a contractului de finantare nr. 3616/04.12.2017, in bugetul local va fi prevazuta 
suma de 371.754,81 lei reprezentand partea de cofinantare a comunei Jirlau, judetul Braila, in cadrul obiectivului 
de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”, conform devizului general intocmit pe surse de 
finantare – anexa nr. 2 la prezenta hotarare.  
 Art.3. Investitia va fi prevazuta in bugetul local, multianual, in functie de prevederile bugetare alocate anual din 
bugetul de stat si din bugetul local. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii obiectivului de investitii 
„Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”, se obliga primarul comunei Jirlau prin aparatul de 
specialitate, iar comunicarea catre persoanele interesate se face prin grija secretarului comunei.  
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice MIrela                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
Nr.70 
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 
Cu un număr de 11 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 

24 octombrie 2018 
 
  

Privind  “Aprobarea amplasarii unei troite la intersectia D.J. 203 cu D.J. 203J  (capatul strazii Rm Sarat 
catre comuna Robeasca), comuna Jirlau, judetul Braila.” 
                              
                                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind aprobarea 

amplasarii unei troite la intersectia DJ 203 cu DJ 203J  (capatul strazii Rm Sarat catre comuna 
Robeasca), comuna Jirlau, judetul Braila 
 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul urbanism; 
 Dispozitiile art.3 alin (4) din Legea nr. 273/1998 privind bunurile proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , 
protecţia mediului, servicii şi control. 
 In baza prevederilor: 
art. 36,alin.(2),lit.(b),alin.4,lit.d, alin.6,lit.a,pct11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   
publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul :art. 45 alin. (1),art.115,alin.(1,lit.b   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală  , republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1  Se aprobă  amplasarea unei troite la intersectia DJ 203 cu DJ 203J  (capatul strazii Rm Sarat 
catre comuna Robeasca), comuna Jirlau, judetul Braila . 
 
Art. 2  Cheltuiala pentru realizarea si amplasarea troitei este in sarcina domnului Dunose Ion. 
 
 Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Jirlau, judetul Braila.  
 
Art.4  Secretarul comunei va comunica catre persoanele interesate si Institutiei Prefectului Braila.  
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 71 
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 
Cu un număr de 11 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 
24 octombrie 2018 

  
privind  “Aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea suprafetei de 1 mp din  
domeniul public al comunei Jirlau, in favoarea SC SDEE Muntenia Nord SA privind realizarea lucrarii „Racordare 
la reteaua electrica a locului de consum permanent locuinta- C1 – beneficiar Margarit Costica”, din comuna Jirlau, 
judetul Braila” 
                              
                                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 

 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind aprobarea  unui drept de 
uz si servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public in favoarea SC SDEE Muntenia Nord SA privind 
bransarea la sistemul de alimentare cu energie electrica a dlui Margarit Costica, din comuna Jirlau, judetul Braila” 

 Adresa nr. 15035/18.09.2018 a SC SDEE Muntenia Nord SA prin care se solicita aprobarea unui drept de 
uz si servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public in favoarea SC SDEE Muntenia Nord SA privind 
bransarea la sistemul de alimentare cu energie electrica a dlui Margarit Costica, din comuna Jirlau, judetul Braila ; 

 raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia 
mediului, servicii şi control. 

    În baza prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, art.109 lit. a) b) c), art.111, 
art.112, art.113 alin. (1) (2) (5), art.125 alin. (3) și (4), art.130 și a art.749, art.751, art.752, art.753, art. 755, 
art.758, art.874 alin. (1) din Legea 287/2009 (r1) privind Codul Civil; 
   În temeiul dispozițiilor art.36 alin. (2) lit.c) coroborat cu art.45 alin. (3), art.115 alin. (1) lit.b), și art. 124 din Legea  
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  Se aprobă  constituirea unui drept de uz si servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea suprafetei de 1 mp din  
domeniul public al comunei Jirlau, in favoarea SC SDEE Muntenia Nord SA privind realizarea lucrarii „Racordare 
la reteaua electrica a locului de consum permanent locuinta- C1 – beneficiar Margarit Costica”, din comuna Jirlau, 
judetul Braila”, conform planului de amplasament, Anexa la prezenta. 
Art. 2  Dreptul de uz si servitute legala se acorda pentru amplasarea stalpului intermediar retea electrica in 
vederea bransarii la sistemul de energie electrica a dlui Margarit Costica din str. Rm Sarat nr.256, comuna Jirlau, 
judetul Braila. 
 Art.3. Exercitarea drepturilor prevazute la art. 1 se realizeaza cu titlu obligatoriu si gratuit  pe intreaga durata de 
existent a bransamentului. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire, se obliga primarul comunei Jirlau prin aparatul de specialitate, iar comunicarea 
catre persoanele interesate se face prin grija secretarului comunei.  
 
 
 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela                                                                          
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 72 
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 


