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H O T A R A R E A   N R . 32 

28.07.2017 
 

Privind:  „rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău,judetul Braila pe anul 
2017 si a listei de investitii pe anul 2017” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 
 

• raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2017. 

• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
• prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;    
• adresa nr. 4246/27.07.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila prin care se 

comunica Decizia nr. 10/26.07.2017, adresa nr. 895/27.07.2017 a Scolii Gimnaziale Jirlau de 
propunere de buget rectificat;                           

• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    
• prevederile H.C.L. Jirlau nr.14/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlau 

pe anul 2017; 
• 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 (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 a)Se aproba rectificarea bugetului local de  venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău,judetul Braila 
pe anul 2017 si a listei de investitii pe anul 2017,conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
          b)Se aproba Planul anual al achizitiilor publice pe anul 2017, conform Anexei nr. 2 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, 
                     Aristotel Vasile 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 32 
Adoptată în şedinţa din 28 iulie 2017 
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 . 33 
28.07.2017 

 
Privind:  „stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

Primăriei Jirlau, care se aplică începând cu data de 1 iulie 2017, în conformitate cu Legea nr.153/2017” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 
Avand in vedere: 

- expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Jirlau; 
- procesul verbal de consultare înregistrat la Primăria Comunei Jirlau sub nr.4069/19.07.2017 

încheiat între conducerea instituției și reprezentantul Consiliului Local Jirlau, pe de o parte și salariații 
Primăriei Comunei Jirlau, pe de altă parte prin care s-a realizat consultarea prevăzută la art.11 alin.1 
din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- referatul secretarului al Comunei Jirlau, prin care propune consiliului local stabilirea, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Jirlau, începând cu data de 1 iulie 2017; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Jirlau nr.14/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local 
al Comunei Jirlau pe anul 2017;  

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16, 
art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 
plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
       - 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.a, art.36 alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și alin.6, art.47, art.115 alin.1 
lit.b și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Jirlau, care se aplică în conformitate cu prevederile 
Legii nr.153/2017, cu respectarea obligației de încadrare în prevederile bugetare anuale, potrivit 
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la art.11 alin.2 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar care nu se regăsesc în prezent 
în organigrama și statul de funcții al Primăriei Comunei Jirlau, se vor stabili - prin hotărâre a Consiliului 
Local Jirlau - după ce vor fi înființate, dacă va fi cazul.  
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            (3) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va 

stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigrama Primăriei Comunei  
Jirlau, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. 
Art. 2  Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, având în vedere creșterile salariale acordate 
personalului din cadrul Primăriei Comunei Jirlau, precum și obligativitatea respectării condiției de 
încadrare în sumele aprobate ca și cheltuieli de personal în bugetul propriu, nu se mai se acordă sporul 
pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în cuantum de până la 15% din salariul de bază 
corespunzător timpului lucrat, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei 
Comunei Jirlau. 
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Dragut Daniel, primar al 
Comunei Jirlau, doamnul Cioata Ion, secretar al Comunei Jirlau şi domnisoara  Gageanu Nicoleta 
Mihaela, consilier contabil în cadrul Primăriei Comunei Jirlau. 
Art. 4  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 33 
Adoptată în şedinţa din 28 iulie 2017 
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 . 34 
28.07.2017 

 
Privind:  „stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 

1 iulie 2017” 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 
- expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Jirlau; 
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Jirlau nr.14/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al 
Comunei Jirlau pe anul 2017;  

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.12-13 si art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

       - 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.a, art.36 alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și alin.6, art.47, art.115 alin.1 lit.b și 
art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, potrivit art.40 din Legea-cadru nr.153/2017, se aproba 

indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Jirlau pentru 
participarea la numărul maxim de şedinţe , respectiv  de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, 
exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017, dupa cum urmeaza : 
         „(1) Indemnizația fiecărui consilier local pentru o ședință se stabilește în cuantum de 5% din 
indemnizația lunară a primarului. 
           (2) Potrivit alin.1 al prezentului articol, numărul maxim de ședințe, pe lună calendaristică, pentru care se 
poate acorda indemnizația este de două, după cum urmează: 

- o ședință ordinară sau extraordinară a consiliului local (5%);  
- o ședinţă a comisiilor de specialitate, indiferent dacă respectivul consilier local face parte din 2 sau 

mai multe comisii (5%), plata acestora fiind însă condiționată și de participarea la ședințele extraordinare ale 
consiliului local.”            

              (2) Calculul indemnizației se realizează de funcționarul public cu atribuții de contabil, în baza 
prezenței consilierilor locali la ședințe centralizată de către secretarul comunei. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Dragut Daniel, primar al Comunei 
Jirlau, doamnul Cioata Ion, secretar al Comunei Jirlau şi domnisoara  Gageanu Nicoleta Mihaela, consilier 
contabil în cadrul Primăriei Comunei Jirlau. 
Art. 3  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 34 
Adoptată în şedinţa din 28 iulie 2017 
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 . 35 
28.07.2017 

 
Privind: „ aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modificare sala de clasa 
in grup sanitar fete, la parter corp C1 Scoala GimnazialaComuna Jirlau” 
 

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 „Modificare sala de clasa in grup sanitar fete, la 
parter corp C1 Scoala GimnazialaComuna Jirlau” 

 Referatul Scolii Gimnaziale nr 3521/21.06.2017 si adresa prin care se solicita aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modificare sala de clasa in grup 
sanitar fete, la parter corp C1 Scoala GimnazialaComuna Jirlau” 

 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 Agency ALN SRL  
 

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 „Modificare sala de clasa in 
grup sanitar fete, la parter corp C1 Scoala GimnazialaComuna Jirlau” elaborati de catre SC Agency 
ALN SRL, dupa cum urmeaza : 

a) valoarea totala a investitiei cu TVA : 30.226,00 lei , 
                                 din care C+M :  26.537,00 lei , 

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,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
Nr. 35 
Adoptată în şedinţa din 28 iulie 2017 
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 . 36 

28.07.2017 
 

Privind: „modificarea organigramei si statului de functii a personalului din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Jirlau” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 

− Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind modificarea Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila; 

− Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune modificarea statului de funcții al 
aparatului de specialiate al primarului în vederea organizării unui concurs de recrutate pentru 
funcția publică de consilier debutant – compartiment registrul agricol si a incadrarii unui numer 
de minim 3 asistenti personali in baza solicitarilor inregitrate la sediul primariei; 

− Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare . 

− Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
− HCL nr. 70/2016 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului de 

personal ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila; 
− Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare 

economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru 
administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor 
cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de 
agrement. 
 

În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată.                                                    

                                                                 HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. a) Incepand cu data de 1 iulie 2017, se aproba modificarea statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Jirlau la poziția ”compartiment registru agricol, consultanta agricola” 
ca urmare a transformării funcției publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional 
superior, în consilier, clasa I, grad profesional debutant, conform anexelor, organigrama si stat de 
functii, parte integranta a hotararii. 
b) incepand cu data de 1 iulie 2017, se suplimenteaza numarul de posturi asistent personal, de la 17 la 
20 . 
Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin compartimentele de 
specialitate care au obligatia incadrarii in cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
Nr. 36 
Adoptată în şedinţa din 28 iulie 2017 
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 . 37 
28.07.2017 

 
Privind: „aprobarea Programului manifestarilor si structurii veniturilor si cheltuielilor de organizare a 
Zilei Comunei Jirlau in anul 2017” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare intocmit de primarul Comunei Jirlau; 
− H.C.L. nr. 58/2008 privind aprobarea statutului comunei prin care a fost  stabilita data privind 

organizarea zilei comunei; 
− H.C.L. nr. 32/28.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017; 
− Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare 

economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru 
administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor 
cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de 
agrement. 
 

În temeiul art. 36. alin. 6 lit. a pct 4, art. 43 alin. 1, art. 45 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.       

                                              
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba Programul manifestarilor si structura veniturilor si cheltuielilor de organizare a Zilei 
Comunei Jirlau in anul 2017” conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza ordonatorul principal de credite 
prin compartimentele de specialitate ale acestuia. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Aristotel Vasile                                                                           
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
 
 
 
Nr. 37 
Adoptată în şedinţa din 28 iulie 2017 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 
 
 
 


