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HOTĂRÂREA Nr.13 
din 31.03.2017 

 
 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2017; 
 
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.    Domna Mucea Vasilica 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, 
                     Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                Cioată Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.13 
Adoptată în şedinţa din 31 martie 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 . 14 
31.03.2017 

 
Privind:  „aprobarea bugetului local de venituri si    cheltuieli al comunei Jirlau,judet Braila pe anul 2017 si 
estimarilor pentru anii 2018-2020.” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 
Avand in vedere: 
 raportul serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau. 
 adresa  Admnistratiei Judetene  a Finantelor Publice Braila nr. 38360/22.02.2017   privind  sumele defalcate  

din taxa pe valoarea adaugata  , aprobate prin Decizia nr.4/22.02.2017 
  Decizia nr.4/22.02.2017 a sefului Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice Braila privind repartizarea pe 

unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cotei de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor localepentru anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020 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. 39667/13.03.2017 a Admnistratiei Judetene  a Finantelor Publice Braila privind repartizarea pe 
trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2017 aprobate de Ministerul Finantelor 
Publice. 

 HCJ Braila nr.39, HCJ Braila  nr.40 si HCJ nr.41 din 28.02.2017. 
 adresa nr.18/12.01.2017 A.D.I. Dunarea Braila privind aprobarea cotizatiei membrilor asociati pe anul 2017,  
 adresa nr.398/28.03.2017 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; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aproba  bugetul local de  venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău,judetul Braila pe anul 2017 si estimarilor 
pentru anii 2018-2020,conform anexei la prezenta hotarare. 
Art. 2  Se aproba utilizarea sumei de 4109 mii lei din excedentul bugetar rezultat la 31.12.2016 si a anilor 
precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare prevazute in bugetul pe anul 2017. 
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, 
                     Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                     Cioată Ion 
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Adoptată în şedinţa din 31 martie 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 . 15 
31.03.2017 

 
Privind:   aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor   finantate integral sau partial din 
venituri proprii al comunei Jirlau ,judet Braila ,pe anul 2017 si estimarilor pentru anii 2018-2020”. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. -Se aproba    bugetul institutiilor publice si activitatilor   finantate integral  sau partial din venituri 
proprii al comunei Jirlau ,judet Braila ,pe anul 2017 si estimarilor pentru anii 2018-2020, conform 
anexei la prezenta hotarare.  
Art. 2 Se aproba utilizarea sumei de 50 mii lei din excedentul rezultat la 31.12.2016 si a anilor 
precedenti pentru finantarea cheltuielilor prevazute in bugetul pe 2017, dupa cum urmeaza : din 
excedentul rezultat la 31.1.2.2016 suma de 42 mii lei pentru UAT Jirlau si suma de 8 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 şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                     Cioată Ion 
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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 . 16 
31.03.2017 

 
 

privind:   „aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020”. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

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; 
 
                                                                   HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. -Se aproba bugetul creditelor interne pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 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, 
                     Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                     Cioată Ion 
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Adoptată în şedinţa din 31 martie 2017 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T Ă R Â R E A   NR. 17 
din 31.03.2017 

Privind: aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie 
si avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în 

vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţilor pentru colectare şi transport a 
deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai 

publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in 
judetul Braila, mandatarea Primarului pentru a vota documentele mentionate, precum si 

mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului 
 

Consiliul Local al comunei Jirlau, judeţul Braila, 
 
Având în vedere: 

-Adresa nr. 217/08.03.2017 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; 

-Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judetul Brăila” al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” 
Brăila, aprobat prin HCL nr. 86/30.08.2011; 

-Aplicaţia de Finanţare înaintata de Consiliul Judeţean Brăila către Ministerul Mediului şi 
Schimbările Climatice în vederea implementării proiectului  „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor” în judeţul Brăila; 

-Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 86/10.12.2015, privind mandatarea Primarului in calitate 
de reprezentant al comunei Jirlau in Adunarea Generala a Asociatiei pentru a vota: aprobarea Actului 
Aditional nr. 1/2016 cu privire la modificarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a 
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor” in judetul Braila, Studiul de Oportunitate 
privind fundamentarea deciziei de Delegare a gestiunii activitatii pentru colectarea si transportul 
deseurilor in cadrul “Sistemului de Management Integrat al Deseurilor” in judetul Braila, Delegarea 
gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Braila si a activitatii de 
maturat, spalat, stropirea si intretinerea cailor publice in municipiul Braila, prin procedura de licitatie 
deschisa, Documentatia de atribuire privind “Delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a 
deseurilor municipale in judetul Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropirea si intretinerea cailor 
publice in municipiul Braila” si a Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Braila si 
Indicatorii de performanta ai serviciului; 

-Prevederile art.16 alin.(3), lit. c), lit. h), lit. n) si lit. o) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “ECO DUNAREA”  Braila; 

-Prevederile art. 22 alin.(4) si art. 30 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Prevederile Legii achizițiilor publice nr. 98/2016; 
- Prevederile art. 867 – 870 din Codul civil , republicat; 
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- Prevederile  Legii nr. 211/2011  privind regimul deşeurilor; 
- Prevederile Legii nr. 101/2006 a salubrizării cu modificările şi completările ulterioare; 
Văzând referatul de aprobare al primarului. 
În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (4) lit. f si alin. (6) lit. a, pct.14, art. 45 si art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie privind 
introducerea noului membru A.D.I. “ECO DUNAREA” Braila, orasul Faurei, conform Anexei 1 parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Avizarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegarea gestiunii 
activităţilor pentru colectarea şi transportul deşeurilor in cadrul „Sistemului de management integrat al 
deseurilor” in judetul Braila – Revizia 1, conform Anexei 2 parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Avizarea Documentatiei de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi 
transport a deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere 
cai publice in municipiul Braila” – Revizia 1 care cuprinde urmatoarele sectiuni: 
- Sectiunea I - Fisa de date – Revizia 1, conform Anexei 3 parte integranta din prezenta hotarare; 
- Sectiunea II- Caietul de sarcini – Revizia 1, conform Anexei 4 parte integranta din prezenta hotarare;  
- Sectiunea III – Formulare – Revizia 1, conform Anexei 5 parte integranta din prezenta hotarare; 
- Sectiunea IV – Contractul – Revizia 1, conform Anexei 6, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4 Avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Braila, conform Anexei 7 si 
Indicatorii de performanta pentru activitatea de colectare si transport, conform Anexei 8, parti 
integrante din prezenta hotarare; 
Art.5 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Jirlau, domnul 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 : 
a) Actul Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie privind introducerea 
noului membru A.D.I. “ECO DUNAREA” Braila, orasul Faurei, conform Anexei 1 parte integranta din 
prezenta hotarare; 
b) Studiul de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegare a gestiunii activităţilor pentru 
colectarea şi transportul deşeurilor in cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in 
judetul Braila – Revizia 1, conform Anexei 2 parte integrantă la prezenta hotărâre; 
c) Documentatia de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in 
municipiul Braila” – Revizia 1 care cuprinde urmatoarele sectiuni: 
- Sectiunea I - Fisa de date – Revizia 1, conform Anexei 3 parte integranta din prezenta hotarare; 
- Sectiunea II- Caietul de sarcini – Revizia 1, conform Anexei 4 parte integranta din prezenta hotarare;  
- Sectiunea III – Formulare – Revizia 1, conform Anexei 5 parte integranta din prezenta hotarare; 
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- Sectiunea IV – Contractul – Revizia 1, conform Anexei 6, parte integranta din prezenta hotarare. 
d) Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila, conform Anexei 7 si Indicatorii de 
performanta pentru activitatea de colectare si transport, conform Anexei 8, parti integrante din prezenta 
hotarare; 
e) Modificǎrile ulterioare, justificate, ale documentației;  
f) Numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii 
avand ca obiect “Delegarea gestiunii activitatilor de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul 
Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila”; 
 
Art. 6  Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila , prin 
Presedintele Asociatiei, Aparatul Tehnic si Comisiei de evaluare, pentru : 
a) Derularea procedurii de achiziţie publica aferentă atribuirii „Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila şi activitatea de măturat, 
spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul  Brăila,” (publicarea documentaţiei de atribuire, a 
anunţului de participare, elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanţi, 
efectuarea modificărilor necesare în Fişa de Date a Achiziţiei, 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 delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în judeţul Brăila şi activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în 
Municipiul  Brăila” 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 fațǎ de 
documentul aprobat conform Art. 3 Sectiunea IV al prezentei Hotǎrâri, rezultate în urma aplicǎrii sau 
derulǎrii procedurii de achiziție publicǎ, cu excepția informațiilor completate potrivit Raportului de 
atribuire aprobat de Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila.  
 
Art.7 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar, personal, prin participarea la 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA”  Braila. 
 
Art.8 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, 
                     Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr.17 
Adoptată în şedinţa din 31 martie 2017 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                   HOTARAREA NR.18 

Din  31.03.2017 
 

Privind: revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 50/30.07.2015 prin care s-a aprobat acordarea 
normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Jirlău si a Regulamentului de acordare a normei de hrana 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Avand in vedere: 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
 Referatul de specialitate intocmit   de compartimentul financiar contabil. 
 Hotararea Consiliului Local nr. 50/30.07.2015 prin care s-a aprobat acordarea normei de 

hrana personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Jirlău si a Regulamentului de acordare a normei de hrana; 

Vazand   :   
 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.4, alin 1, art. 31 alin 1 si art. 39 alin 2 din Legea politiei locale nr 155/2010; 
 Art. XXI pct. 2 din OUG nr.2/2015 pentru modificarea unor acte normative; 
 HG nr.171/2015 privind stabilirea metologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la 

art.35 alin 1) din Legea politiei locale nr. 155/2010 ; 
In temeiul  

 art. 61 alin. (2), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001- republicată - cu modificările si 
completările ulterioare; 

 art. 36 alin. 2 lit. a  din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 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. Incepand cu data de 01.04.2017 se revoca Hotararirea Consiliului Local nr. 50/30.07.2015 prin 
care s-a aprobat acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Jirlău si a Regulamentului de acordare a normei de hrana. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului de specialitate. 
 
Art.3.  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
          
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                      Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 18 
Adoptată în şedinţa din 31.03.2017  
Cu un număr de 10 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” si o abtinere  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  



 
                                                                           

RROOMMÂÂNNIIAA  
    JJUUDDEEŢŢUULL  BBRRĂĂIILLAA  

CCOOMMUUNNAA  JJIIRRLLĂĂUU  
CC  OO  NN  SS  II    LL  II  UULL      LL  OO  CC  AA  LL   

 
 

                                                      HOTARAREA NR. 19 
Din 31.03.2017 

 
Privind: aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei  Sportive Jirlau, cu suma de 45.000 lei, pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2017 
   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având in vedere: :  
- Raportul privind propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei sportive Jirlau; 
- 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 45.000 lei, pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2017, conform 
contractului 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.  
 
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, 
                      Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 19 
Adoptată în şedinţa din 31.03.2017  
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  



 
                                                                           

RROOMMÂÂNNIIAA  
    JJUUDDEEŢŢUULL  BBRRĂĂIILLAA  

CCOOMMUUNNAA  JJIIRRLLĂĂUU  
CC  OO  NN  SS  II    LL  II  UULL      LL  OO  CC  AA  LL   

 
 

 
HOTARAREA   NR . 20 

31.03.2017 
 

privind :”acordarea unui sprijin financiar in suma de 6000 lei din bugetul local al comunei Jirlau,judet 
Braila Parohiei comunei Jirlau.”   
 
                                  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 

 Expunerea de motive a primarului comunei  
 Solicitarile Parohiei Jirlau nr.39/15.03.2017 si nr.40/15.03.2017   inregistrate la Primaria Jirlau cu 

nr.1386/15.03.2017. 
Vazand :   

 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  

 prevederilor Ordonantei   Guvernului, nr.82/2001, privind privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din România  

 prevederilor Hotararii de Guvern nr.1470/2002, pentru privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din România ,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 acordarea unui sprijin financiar in suma de 6000 lei din bugetul local al 
comunei Jirlau,judet Braila Parohiei comunei 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, 
                      Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 20 
Adoptată în şedinţa din 31.03.2017  
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 



 
                                                                           

RROOMMÂÂNNIIAA  
    JJUUDDEEŢŢUULL  BBRRĂĂIILLAA  

CCOOMMUUNNAA  JJIIRRLLĂĂUU  
CC  OO  NN  SS  II    LL  II  UULL      LL  OO  CC  AA  LL   

 
 

HOTĂRÂRE NR. 21 
Din 31.03.2017 

 
  Privind:” aprobarea Bugetului de venituri  si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA 
JIRLAU S.R.L   pentru anul 2017.”  

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 
- Raportul privind propunerile pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii de Utilitate Publica 
SRL Jirlau, inaintat de conducerea   societatii prin adresa nr.2/30.01.2017; 
-Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-O.G nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, 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. 
Vazand prevederile :   
-H.C.L. nr.49/28.06.2013 privind infiintarea S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L,cu 
asociat unic comuna Jirlau,sub autoritatea Consiliului Local Jirlau; 
-Hotararea Consiliului Local Jirlau nr.61/2013 privind delegarea gestiunii srviciului de salubritate catre 
delegatul S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L 
- art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d) si ale alin. (6) lit. a), pct. 14  din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
-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  ; 
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; 
   

H O T A R A S T E : 

 Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU 
S.R.L,pe anul 2017 conform anexei ,  parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art. 2  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea S.C SERVICII DE UTILITATE 
PUBLICA JIRLAU S.R.L . 
 
Art. 3  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
  
                  Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                      Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 21 
Adoptată în şedinţa din 31.03.2017  
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  


