
 

                                                                           

ROMÂNIA 

  JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA JIRLĂU 

C O N S I L I U L   L O C A L  
                                        

                                                               HOTĂRÂREA NR. 53 

din 07 august 2018 
 

Privind : „Atribuirea unui teren in folosinta gratuita in baza Legii nr.15/2003 domnului Gurlea Cristian in 
vederea construirii unei locuinte proprietate personala”  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Având în vedere:  
 - Cererea nr. 4956/16.07.2018 prin care dl Gurlea Cristian, domiciliat in comuna Jirlau, judetul 
Braila, solicita atribuirea unui teren in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala in conditiile Legii 15/2003;   
 - Dispozitiile art. 4 si art. 5 din Leea nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;  
 - Dispozitiile art. 5 din Normele metodologice penru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr. 
896/2003;  
             - Dispozitiile HCL nr. 19/2011 privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite tinerilor 
pentru realizarea de locuinte proprietate personala; 

- Procesul verbal nr.5381/31.07.2018 al comisiei constituite in baza Dispozitiei primarului 
nr.114/05.03.2018, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita a unui teren, Cvartal 45 Lot 72 in 
suprafata de 950 mp, inscris in carea funciara nr.72431; 

- Expunerea de motive a primarului comunei 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. 
 Ţinând cont de prevederile art.15 lit. c), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 alin.1 lit 
„b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1. Se aprobă cererea domnului Gurlea Cristian domiciliat in comuna Jirlau, judetul Braila si 
se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 950 mp, Cvartal 45, Lot 72, str. Viilor nr. 9, in scopul 
construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii 15/2003, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 Art.2. Beneficiarul terenului aprobat potrivit art. 1 este obligat sa inceapa construirea locuintei in 
termen de un an de la data incheierii contractului de atribuire in folosinta gratuita a terenului si sa o 
realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare .  
 Art.3. In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se 
retrage beneficiarului dreptul la folosinta gratuita asupra terenului in cauza .   
 Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotatrari se insarcineaza primarul prin compertimentul 
agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului.   
 Art.5. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin 
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi. 
 
          Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                                Secretarul comunei, 
                     Negoită Ştefan                                                                           
                                                                                                                      Cioată Ion 
Nr. 53 
Adoptată în şedinţa din 07 august 2018  
Cu un număr de 13 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                              H O T Ă R Â R E  NR. 54 
                                                                  din 07 august  2018 
 

privind „Modificarea si actualizarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Jirlau, judetul Braila” 
 

                         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

În baza expunerii de motive a Primarului comunei Jirlau; 

Având în vedere : 
- Art. 1, lit. a) din H.C.L. Jirlau nr. 39/31.05.2018 privind Modificarea si completarea Inventarului 

Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau, judetul Braila;  
- H.C.L. Jirlau nr. 37/31.05.2018 privind modificarea prin diminuare a suprafetei concesionate in 

baza contractului de concesiune nr.7/16.06.2005 incheiat intre Consiliul Local Jirlau si SC STEELEXIM SRL 
Bucuresti, ca urmare a solicitarii concesionarului; 

- Referatul secretarului comunei Jirlau; 
- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Dragut Daniel; 
- Extrasul de carte funciara privind numarul cadastral 72455, Tarla 22, Parcela 338/1 privind terenul 

intravilan in suprafata de 3.259 mp, de asemenea si extrasul de carte funciara privind numarul cadastral 72457, 
Tarla 22, Parcela 338/2 privind terenul intravilan in suprafata de 6.741 mp 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr., 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Raportul de avizare al 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. 

În conformitate cu Anexa 18 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jirlau, judetul 
Braila”, însuşită prin HCL nr. 52/25.10.2017. 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
            În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
                                                                               

           Art. 1  Se aproba modificarea si actualizarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Jirlau, judetul Braila, conform Anexa parte integranta a prezentei hotarari. 

          Art. 2   Pozitiile numerelor curente din Anexa 18 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Jirlau, judetul Braila”, însuşită prin HCL nr. 52/25.10.2017, inscrise din eroare de la nr. 3 la nr. 5, de la nr. 

5 la nr. 11, de la nr. 17 la nr. 19, de la nr. 26 la nr. 28 si de la nr. 29 la nr. 31 se vor renumerota corespunzator. 

          Art. 3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin aparatul propriu de 

specialitate. 

          Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Braila, deasemenea 

si persoanelor interesate prin grija secretarului comunei. 
          

        Preşedinte de şedinţă,                                                                          Contrasemnează  
                                                                                                                       Secretarul comunei, 
             Negoiţă Ştefan                                                                           
                                                                                                                              Cioată Ion 
Nr.  54 
Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 
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 . 55 

07 august 2018 

 

Privind:  „Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar si modificarea listei 

de investitii in anul 2018 ” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 

 

 raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind virarea de credite 

bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar si modificarea listei de investitii. 

 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 virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar si modificarea listei de 

investitii in anul 2018,conform anexei 1 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, 

                    Negoită Ştefan 

                                                                                                                     Cioată Ion 

 

Nr. 55 

Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 

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 . 56 
07 august 2018 

 
Privind: „Actualizarea si modificarea organigramei si a 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 actualizarea si modificarea organigramei si a 
statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului ; 

 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; 

 H.C.L. nr. 44/2018 privind actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii a personalului din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlau, judetul Braila; 

 Dispozitia primarului comunei Jirlau nr. 270/27.07.2018 privind mutarea definitiva a  doamnei  Puiu Gianina 
in functia publica de executie de referent superior in cadrul compartimentului Stare civila si resurse umane, in urma 
careia postul de referent superior, clasa III, în cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe a devenit 
vacant; 

 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, de asemenea si art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,               

                                    

                                                                 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Incepand cu data emiterii prezentei, se aproba actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii 

a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlau prin transformarea functiei publice vacante 

de executie de referent superior, clasa III, studii medii, în cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite și 

taxe in functia publica vacanta de executie de consilier superior, clasa I, studii superioare, în cadrul 

compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, conform anexei, organigrama si stat de functii, parte integranta 

a prezentei hotarari. 

 

Art 2 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, 
                    Negoită Ștefan                                                                         
                                                                                                                    Cioată Ion 
 

 
Nr. 56 
Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 
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 . 57 

07 august 2018. 

 

Privind:  „Aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  

primarului comunei Jirlau, judetul Braila  pentru anul 2018” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 

Avand in vedere: 

         Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau , în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre,  
         Analizând raportul de specialitate   întocmit de Secretarul al comunei JIrlau  ;       
         În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ; 
         Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
        Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
        Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare       
        În temeiul art. 38  art. 45 şi art. 46  , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;               
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al comunei  Jirlau 

pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 

Art. 2.  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Jirlau , în calitate 

de ordonator principal de credite . 

 

Art. 3. Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 

 

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  

                                                                                                              Secretarul comunei, 

                    Negoiță Ștefan 

                                                                                                                     Cioată Ion 

 

 

Nr. 57 

Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 

Cu un număr de 13 voturi  

Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  

 

 

 

 


