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                                                          H O T A R A R E A   N R . 23 

31.05.2017 
 

Privind: „aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Jirlau, judetul Braila, pe 
anul 2016” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având în vedere: 
 Raportul compartimentului financiar privind contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli 

al comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 2016, inregistrat la unitatea administrativa teritoriala 
comuna Jirlau cu numarul 3118/30.05.2017; 

 referatul  de aprobare al primarului comunei; 
 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. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare  
 Art. 28, alin 9 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii republicata; 

 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. 4 lit. a) art. 45, alin.2), lit. a, art. 63 alin 1 lit. c), alin 4 lit. b) si 
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 a aproba contul anual de executie al bugetului local al comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 
2016, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de primarul comunei prin intermediul compartimentului 
financiar contabil. 
 
Art.2. Prin grija secretarului, se comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si la cunostinta celor 
interesati. 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
 
 
Nr. 23 
Adoptată în şedinţa din 31 mai  2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                   H O T A R A R E A   N R . 24 

31.05.2017 
 

Privind: „aprobarea situatiei fianciare anuale aferente anului 2016 a SC Serviciul de Utilitate Publica 
Jirlau SRL , comuna Jirlau, judetul Braila” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având în vedere: 
 Adresa nr. 33/18.05.2017, inregistrata la Primaria Jirlau sub nr. 2868/18.05.2017 emisa de catre 

SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL 
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, 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; 
 Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarieii ; 
 Raportul de avizare al Comisiei 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 : 
 HCL nr. 49/28.06.2013 privind infiintarea SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, cu asociat 

unic comuna Jirlau, sub autoritatea Consiliului Local Jirlau; 
 Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 61/2013 privind delegarea gestiunii serviciului de 

salubritate catre delegatul SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, 
 Art. 36, alin. 2, lit. a) si lit. d) si ale alin. 6, lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, 
 Art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, lit.a) si art. 39, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale. 
 
În temeiul art. 45, alin.2, lit a), 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 Situatia fianciara anuala aferenta anului 2016 a SC Serviciul de Utilitate Publica Jirlau 
SRL , comuna Jirlau, judetul Braila, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea  SC Servicii de 
Utilitate Publica Jirlau SRL. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
Nr. 24 
Adoptată în şedinţa din 31 mai 2017 
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                             H O T A R A R E A   N R . 25 

31.05.2017 
 

Privind: “prelungirea mandatului de administrator al SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, pentru 
un an, a dnei Crangau Steluta, cetatean roman, domiciliat in comuna Jirlau, judetul Braila, avand C.I. 
seria XR nr. 289657 eliberat de Politia Faurei la data de 23.06.2008” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Luand in considerare : 
 Cererea dnei administrator Crangau Steluta, de prelungire a mandatului de administrator al SC 

Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, cerere inregistratat la Primaria Jirlau sub nr. 2874/18.05.2017. 
 Procesul verbal al Adunarii Generale a SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL din data de 

25.05.2017. 
In conformitate cu prevederile: 
 H.C.L. nr. 49/28.06.2013 privind infiintarea SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, cu asociat 

unic Comuna Jirlau, sub autoritatea Consiliului Local Jirlau; 
 H.C.L. nr. 34/28.05.2017 privind modificarea actului constitutiv al SC Servicii de Utilitate Publica 

Jirlau SRL ; 
 Decizia nr. 3/25.05.2016 emisa de asociatul unic al SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL 

privind prelungirea mandatului de administrator al dnei Crangau Steluta pe o perioada de 1 an 
de la emitere 

 H.C.L. nr. 38/11.07.2016 privind prelungirea mandatului de administrator al dnei Crangau 
Steluta asa cum a fost prevazut in decizia asociatului unic nr.3/25.05.2016. 

 Decizia nr.4/25.05.2017 emisa de asociatul unic al SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL 
privind prelungirea mandatului de administrator al dnei Crangau Steluta pe o perioada de 1 an  

 Art. 197, alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

 
În temeiul art. 43, art. 45, alin.2, lit a), 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, de la data prezentei, prelungirea mandatului de administrator al SC Servicii de 
Utilitate Publica Jirlau SRL, pentru un an, a dnei Crangau Steluta, cetatean roman, domiciliat in 
comuna Jirlau, judetul Braila, avand C.I. seria XR nr. 289657 eliberat de Politia Faurei la data de 
23.06.2008,  CNP 2740402092246. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea  SC Servicii de 
Utilitate Publica Jirlau SRL. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Mucea Vasilica                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
Nr.  25 
Adoptată în şedinţa din 31 mai 2017 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  


