ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L

HOTĂRÂREA Nr.26
din 20.06.2017
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.06.2017;
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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.unic.

Domnul consilier Aristotel Vasile 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,

Aristotel Vasile
Cioată Ion

Nr.26
Adoptată în şedinţa din 20 iunie 2017
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 . 27
20.06.2017
Privind: „ aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajare Centru civic
si trotuare in Comuna Jirlau, Judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Amenajare Centru civic si trotuare in Comuna
Jirlau, Judetul Braila”
 Referatul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ;
 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.
 Documentatia tehnica si Devizul General estimativ elaborate de catre SC Infocomarom SRL
Buzau
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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajare Centru civic si
trotuare in Comuna Jirlau, Judetul Braila” elaborati de catre SC Infocomarom SRL Buzau, dupa cum
urmeaza :
a) valoarea totala a investitiei cu TVA : 379.916,95 lei ,
din care C+M : 323.015,39 lei ,
b) durata de executie a lucrarilor : 6 luni ;
c) capacitati tehnice : suprafata totala 1.972,00 mp.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Aristotel Vasile

Nr. 27
Adoptată în şedinţa din 20 iunie 2017
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 . 28
20.06.2017
Privind: „ aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sistematizarea strazii
Ramnicu Sarat in Comuna Jirlau, Judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Referat aprobare al primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sistematizarea strazii Ramnicu Sarat in Comuna
Jirlau, Judetul Braila”
 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ;
 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.
 Documentatia tehnica si Devizul General estimativ elaborate de catre SC Infocomarom SRL
Buzau
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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sistematizarea strazii
Ramnicu Sarat in Comuna Jirlau, Judetul Braila”” elaborati de catre SC Infocomarom SRL Buzau, dupa
cum urmeaza :
d) valoarea totala a investitiei cu TVA : 549.970,77 lei ,
din care C+M : 505.645,97 lei ,
e) durata de executie a lucrarilor : 6 luni ;
f) capacitati tehnice : suprafata totala 1.456,75 mp.
Conform documentatiei ce constituie Anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Aristotel Vasile

Nr. 28
Adoptată în şedinţa din 20 iunie 2017
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 . 29
20.06.2017

privind aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de „Amenajare Centru
civic si trotuare in Comuna Jirlau, Judetul Braila”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.06.2017
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii si raportul de specialitate al
compartimentului de achizitii publice;
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. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi articol si art.45 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 asocierea comunei Jirlau prin Consiliul local al comunei Jirlau cu judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor „Amenajare Centru civic si trotuare in
Comuna Jirlau, Judetul Braila”
Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii
va fi suportata din bugetul propriu al comunei Jirlau, pe anul 2017, din capitolul 84.02, subcapitolul 71.01.01.
Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei
tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul Judetean
Braila si Consiliul local al comunei Jirlau, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si semnarea
contractului de asociere de catre partile contractante.
Art.6.Se mandateaza domnul Dragut Daniel, Primar al comunei Jirlau, in vederea semnarii contractului de
asociere cu Consiliul Judetean Braila.
Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul economic.
Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului Judetul Braila,
precum si celor interesati.

Preşedinte de şedinţă,
Aristotel Vasile

Nr. 29
Adoptată în şedinţa din 20 iunie 2017
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 . 30
20.06.2017

privind aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de „Sistematizarea strazii
Ramnicu Sarat in Comuna Jirlau, Judetul Braila”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.06.2017
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii si raportul de specialitate al
compartimentului de achizitii publice;
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. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi articol si art.45 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 asocierea comunei Jirlau prin Consiliul local al comunei Jirlau cu judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor „Sistematizarea strazii Ramnicu Sarat in
Comuna Jirlau, Judetul Braila”
Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii
va fi suportata din bugetul propriu al comunei Jirlau, pe anul 2017, din capitolul 84.02, subcapitolul 71.01.01.
Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei
tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul Judetean
Braila si Consiliul local al comunei Jirlau, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si semnarea
contractului de asociere de catre partile contractante.
Art.6.Se mandateaza domnul Dragut Daniel, Primar al comunei Jirlau, in vederea semnarii contractului de
asociere cu Consiliul Judetean Braila.
Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul economic.
Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului Judetul Braila,
precum si celor interesati.

Preşedinte de şedinţă,
Aristotel Vasile

Nr.30
Adoptată în şedinţa din 20 iunie 2017
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 . 31
20.06.2017

privind aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 270/15.06.2017 privind
redistribuirea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.06.2017
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 270/15.06.2017 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. 270/15.06.2017 privind
redistribuirea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, asa cum a fost emisa si Anexele
acesteia.

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,
Aristotel Vasile

Nr.31
Adoptată în şedinţa din 20 iunie 2017
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

