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 . 73
23.11.2018

Privind: „Aprobarea programului privind intretinerea drumurilor de interes local ,refacerea
santurilor si rigolelor acestora la nivelul comunei Jirlau ,judet Braila pe anul 2019”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având in vedere :
Art.22 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.43/1997,privind regimul drumurilor;
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.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 aproba programul de activitate privind intretinerea drumurilor de interes
local,refacerea santurilor si rigolelor acestora la nivelul comunei Jirlau ,judet Braila pe anul
2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2 Prezenta hotarire va fi adusa la indeplinire de primarul si viceprimarul comunei, iar
secretarul comunei o va comunica celor interesati.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Purice Mirela
Cioată Ion

Nr.73
Adoptată în şedinţa din 23.11.2018
Cu un număr de 12 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 . 74
23.11.2018

Privind: „Aprobarea programului de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei Jirlau,judet Braila
pe anul 2019”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având in vedere: :
- programului de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei Jirlau,judet Braila pe anul 2019;
- art.1,art.2,art.7,alin.1,lit.e,art.8,lit.f si lit.g,art.12,alin.1 si alin.2,lit.b din Ordonanta Guvernului
nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale modificata si aprobata prin Legea
nr.515/2002;
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 Aproba programul de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei Jirlau,judet
Braila pe anul 2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarire va fi adusa la indeplinire de primarul si viceprimarul comunei, iar
secretarul comunei o va comunica celor interesati.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Purice Mirela
Cioată Ion

Nr. 74
Adoptată în şedinţa din 23.11.2018
Cu un număr de 12 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 . 75
23 noiembrie 2018
Privind: „Aprobarea modificarii 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 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 si a listei de investitii 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. 75
Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018
Cu un număr de 12 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 .76
23 noiembrie 2018

Privind: „Acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei
JIRLAU in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Raportul nr. 654/12.11.2018 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila, privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei, in calitate de
reprezentant legal, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota:
• ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele
de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”;
• introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 74/2018,
respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005;
•

Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele
de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”.
- Hotararea Consiliului Local al Comunei JIRLAU nr. 5 din 29.01.2013 privind aprobarea
delegarii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din
judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea gestiunii
prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul
Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” - art. 9 alin. (4) alin. (5) si alin. (6);
-Prevederile Legii 51/2006 (republicata, actualizata) a serviciilor comunitare de utilitati publice
art. 10 alin. (5), (5^1) si art. 8 alin. (3) lit. k;
- Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, art I,
pct 3;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” 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.
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In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. b) si d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul
14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 - Se acorda mandat special domnului DANIEL DRAGUT, primarul Comunei JIRLAU, ca
reprezentant legal al Comunei JIRLAU, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, sa voteze:
• ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9 din contractul de concesiune nr 390/287/17.06.2013, avand ca obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele
de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea;
• introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 74/2018,
respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005;
•

Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele
de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”;
Actul Aditional nr. 9 se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO
DUNAREA” Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si SC
RECORWOOD SRL, in calitate de concesionar.

Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, cu
sediul in municipiul Braila, str Soseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al carei membru este
Comuna JIRLAU, sa semneze - in numele si pe seama Comunei JIRLAU - Actul Aditional nr. 9 la
Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune
a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea
acestora la depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, Domnul
Francisk Iulian Chiriac .
Art.3 - 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.4 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 76
Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
HOTARAREA NR. 77
Din 23.11.2018

Privind: “Aprobarea suplimentarii susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu suma de 4.000
lei, pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2018”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având in vedere: :
- cererea privind suplimentarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive Jirlau pe anul 2018;
- referatul de aprobare al primarului comunei;
- 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 suplimentarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu suma de 4.000
lei, pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2018,
conform modelului de act aditional al contractului de finantare aprobat prin HCL nr. 27/20.03.2018,
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,
Purice Mirela

Nr. 77
Adoptată în şedinţa din 23.11.2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

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 78
23 noiembrie 2018
Privind: „Aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei in vederea organizarii pomului de iarna la Scoala
Gimnaziala Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
• raportul compartimentului de achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului;.
• 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. 20, alin 1, lit. i), art. 22, alin 1, art. 23, alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale;
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 alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea Pomului de iarna la Scoala
Gimnaziala Jirlau.
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.78
Adoptată în şedinţa din 23.11.2018
Cu un număr de 12 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 . 79
23 noiembrie 2018
Privind: „Aprobarea intenției Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru proiectul
"Bunicii Comunității – comuna Jirlău”, proiect finanțat din Fondul Social Europena prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind„Aprobarea intenției
Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru proiectul "Bunicii Comunității – comuna Jirlău”,
proiect finanțat din Fondul Social Europena prin Programul Operațional Capital Uman 2014-20201”
 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 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.
Vazand prevederile :
 art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul : art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă intenția Comunei Jirlău de a solicita finanțare europeană pentru proiectul "Bunicii
Comunității – comuna Jirlău", proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de
investiții 9.II – Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.4 –
Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
sociale/medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
Art.2. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local în cazul obținerii finanțării prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, potrivit legii.
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Art.3. Se aprobă bugetul total al proiectului, în valoare de 2.793.223,75 lei, cu TVA inclus, din
care cofinanţarea solicitantului este de 2%, în cuantum de 55.864,48 lei, inclusiv TVA..
Art.4. Se mandatează domnul Drăguț Daniel, primar al comunei Jirlău, în vederea semnării
contractului de finanțare în momentul aprobării proiectului.
Art.5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Jirlău.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut
de lege, primarului comunei Jirlău și Institutiei prefectului județului Brăila și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet proprie.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 79
Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

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 . 80
23 noiembrie 2018
Privind: „Aprobarea intenției Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru proiectul
„REABILITARE, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU
SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL
BRAILA” proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Regional 2014-2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea intenției
Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru proiectul „REABILITARE, EXINDERE SI
DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA” proiect finanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Regional 2014-2020”
 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 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.
Vazand prevederile :
 art. 36,alin.(2), lit.( b) si (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;

publică locală,

În temeiul : art. 45, alin.1, 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 aprobă intenția Comunei Jirlău de a solicita finanțare europeană pentru proiectul
„REABILITARE, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU
SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL
BRAILA”, ID MySmis 127701, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de
investiții 8.i – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale contribuie care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale,
Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apelul nr. 2 cu termen limită
de depunere 3 decembrie 2018, ora 13:00” .
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Art 2. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local, în cazul obținerii finanțării prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, potrivit legii.
Art. 3. Se aprobă bugetul total al proiectului, în valoare de 4.420.031,71 lei, cu TVA inclus, din care
cofinanţarea solicitantului este de 2%, în cuantum de 88.400,64 lei, inclusiv TVA
Art 4. Se mandatează domnul Drăguț Daniel, primar al comunei Jirlău, în vederea semnării contractului
de finanțare în momentul aprobării proiectului
Art 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Jirlău.
Art 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de
lege, primarului comunei Jirlău și Institutiei Prefectului județului Brăila și se aduce la cunoștință publică
prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet proprie.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 80
Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 81
23 noiembrie 2018
Privind: „Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitii „REABILITAREA, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI
CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU,
JUDEŢUL BRAILA”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii „REABILITAREA, EXINDERE SI DOTARE
CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA””.
 Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
 H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
 Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi control.
 Devizul General estimativ elaborat de catre compartimentul achizitii publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului ;
Vazand prevederile :
 art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul : art. 45, alin.2, lit e), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
„REABILITAREA, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU
SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL
BRAILA”, conform Devizului general , anexa la prezenta, dupa cum urmeaza :
a) valoarea totala a investitiei cu TVA : 4.420.031,71 lei ,
din care C+M : 2.369.256,53 lei
b) durata de executie a lucrarilor : 18 luni ;
c) capacitati tehnice : 357 mp, suprafata construita la sol si 853 mp, suprafata desfasurata.
Art. 2 In cazul obtinerii finantarii prin Fondul Social European prin Programul Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții
8.i – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale contribuie care contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și
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trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3
– Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apelul nr. 2 cu termen limită de depunere 3
decembrie 2018, ora 13:00”, in bugetul local al comunei Jirlau va fi prevazuta suma de 88.400,64 lei
reprezentand cofinantarea solicitantului de 2% .
Art.3 Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii obiectivului
de investitii „REABILITAREA, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI
CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU,
JUDEŢUL BRAILA” se obliga primarul comunei Jirlau prin aparatul de specialitate, iar comunicarea
catre persoanele interesate se face prin grija secretarului comunei.
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