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H O T A R A R E A   N R .56 

28.11.2017 
 

Privind:  „Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 
2017 si estimari pe anii 2018-2020” 

 
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. 56.894/22/11.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila prin care se 

comunica Decizia nr. 21/22.11.2017, adresele nr. 1718/10.11.2017,1768/20.11.2017 si 
1791/24.11.2017 a Scolii Gimnaziale Jirlau de propunere de buget rectificat;    

• Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 284/28.11.2017 privind rectificarea repartizarii pe 
unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale                        

• 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 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlau, judetul Braila, 
pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020,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, 
                     Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 56 
Adoptată în şedinţa din 28.11. 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 .  57 

28.11..2017 
 

privind: aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 

Consiliul Local al Comunei Jirlau, judetul Braila 
 Având in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Jirlau nr.25 din 31.03.2014 privind aprobarea Actului Aditional 

nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 

10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la Dispozitii Speciale – Partea de Apa si a Anexei 2 la 

Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 

- Hotararea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 – a Adunarii Generale a 

Asociatiei, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la Dispozitii Speciale – Partea de Apa si a Anexei 2 la 

Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 

- Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociatiei prin care ni s-a comunicat pentru aprobare - Actul Aditional 

nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 

10.09.2009 cu documentatia sustinatoare; 

- Actul Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele – parte integranta; 

- Prevederile punctelor 25.1 si 25.6 ale Articolului 25 - Modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor - din 

Titlul III - Sistemul de preturi si tarife din Dispozitii Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 

- Prevederile punctului 22.2 litera b) din Articolul 22 - Evaluarea lucrarilor referitoare la Bunurile de Retur - 

si ale Articolului 23 – Facturarea lucrarilor finantate de catre utilizatori - din Capitolul V - Evaluarea lucrarilor din 

Titlul II – Sistemul de lucrari - din Dispozitii Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul si aria delegarii - din Dispozitii 

Speciale – Partea de Apa din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul II – Prestarea Serviciului - din Dispozitii Speciale – 

Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor si 

conditiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispozitii Finale din Dispozitii Generale din Contractul de 

Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009; 
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- Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 si punctul 4, art.16 alin.1, alin.2 

litera a) si alin.3 literele a) si e), art.17 alin.1 litera d), alin.2 litera d) punctele 1 si 5, art.20 alin.1, alin.3 si alin.7, 

art.21 si ale art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Jirlau; 

- Raportul de specialitate 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 temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.14 si alin.7 

lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) si alin.6 din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

H O T A R A S T E : 
Art.1. (1) Se aproba Actul Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, in forma prevazuta in Anexa – parte integranta din 

prezenta Hotarare. 

(2) Actul Aditional nr.6 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 
Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila 
S.A. 

Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al carei membru este 
Comuna Jirlau, sa semneze - in numele si pe seama Comunei Jirlau - Actul Aditional nr.6 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin 
reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, domnul Viorel Marian Dragomir. 

Art.3. (1) Se acorda mandat special domnului Primar Dragut Daniel, in calitate de reprezentant legal al 

Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Jirlau, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, Actul Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.  

(2) Se mandateaza domnul Dragut Daniel, Primarul Comunei Jirlau, sa avizeze Actul Aditional nr.6 la 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 

10.09.2009 incheiat intre Delegatar si Operator, in calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea 

Administrativ- Teritoriala Comuna Jirlau. 

Art.4. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Jirlau domnul Dragut Daniel, 

iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar al Hotararii - Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 

Braila imediat dupa adoptare - si altor institutii interesate, in termenul legal. 

 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
Nr. 57 
Adoptată în şedinţa din 28 noiembrie 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 . 59 

28.11.2017 
 

Privind:  „Aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei in vederea organizarii pomului de iarna la Scoala 
Gimnaziala Jirlau, judetul Braila” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 
 

• raportul compartimentului de achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului;. 
• 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. 20, alin 1, lit. i), art. 22, alin 1, art. 23, alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale; 
 

     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  Se aproba alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea Pomului de iarna la Scoala 
Gimnaziala 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, 
                     Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 59 
Adoptată în şedinţa din 28.11. 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 . 60 

28.11.2017 
 

Privind : „Aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018, la nivelul comunei Jirlau, 
judetul Braila” 
                                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Avand in vedere: 

- raportul  de specialitate al compartimentului impozite si taxe din cadrul UAT Jirlau; 
 Vazand prevederile : 
- Titlului IX si art 495,lit .f ,din Legea nr.227/2015,Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,   
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã 
- 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  
- Art. 16 alin. (2), art. 27 si art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
- Legea  nr.16/1996, legea arhivelor naţionale şi Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de      
 stare civilă;  
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi Legea nr. 117/1999 cu modificările ulterioare 
privind taxele extrajudiciare de timbru;  
- Dispozitiile art.84,85 din Legea educatiei national nr.1/2011,cu modificarile si completarile ulterioare. 
- O.U.G. nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu 
caracter nefiscal;  
     In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
                                                        

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1: Se stabilesc impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2018, conform anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2. Se aproba  taxele locale speciale pentru instituţii /servicii /activităţi  autofinanţate pentru anul  
2018 ,potrivit anexei  nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Jirlau prin Compartimentul 
financiar contabil impozite si taxe, iar Secretarul comunei Jirlau  o va comunica celor interesati. 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 60 
Adoptată în şedinţa din 28.11. 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 . 61 

28.11.2017 
 

Privind : „Aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2017-
2018 pentru elevii Scolii gimnaziale Jirlau, judetul Braila” 
 

                                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Avand in vedere: 

- Adresa Scolii Gimnaziale Jirlau prin care ni se face cunoscut numarul de burse sociale aferente anului 
scolar 2017-2018 ; 

- Raportul  de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul UAT Jirlau ; 
 Vazand prevederile : 
- art. 9, alin. 7), art. 82 alin. 1), 2) si 3) si art. 105 alin 2) lit d) din Legea nr. 1/2-011 a educatiei nationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, tineretului si Sportului;  
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     Luand in considerare 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 ; 
     In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                          

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. (1) Se aproba numarul de 102 burse sociale ce se acorda elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Jirlau, 
judetul Braila in semestrul I al anului scolar 2017-2018, pentru anul in curs. 
(2) Cuantumul fiecarei burse sociale acordate in semestrul I al anului scolar 2017-2018 este de 55 lei si se acorda 
pentru anul in curs. 
Art.2. (1) Acordarea burselor se face in stricta concordanta cu prevederile Legii nr. 1/2011 si ale Ordinului nr. 
5576/2011, in baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de adminstratie al scolii, in limitele fondurilor 
repartizate potrivit alin. 1 si 2 al art. 1 din prezenta hotarare, intreaga raspundere revenind unitatii de invatamant. 
In situatia constatarii unor diferente intre bursele aprobate prin prezenta si numarul de elevi beneficiari, acordarea 
burselor se face in limita fondurilor repartizate conform art. 1. 
(2)Nu pot constitui criterii de acordare sau neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta politica a 
elevului sau familiei acestuia sau apartenenta la organizatii legal constituite. 
Art. 3 (1) Bursele se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de 
capacitate sau pe perioada pregatirii practice. 
(2) Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare, categoriilor beneficiare de elevi care se 
incadreaza in situatiile prevazute de art. 19 din Ordinul nr. 5576/2011. 
Art.4 Acordarea burselor prevazute de prezenta hotarare se face incepand cu semestrul I al anului scolar 2017-
2018. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Jirlau prin Compartimentul financiar contabil 
impozite si taxe, Scoala Gimnaziala Jirlau iar Secretarul comunei Jirlau  o va comunica celor interesati. 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
Nr. 61 
Adoptată în şedinţa din 28.11. 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 . 62 
28.11.2017 

 
Privind: „Aprobarea programului privind intretinerea drumurilor de interes local ,refacerea 
santurilor si rigolelor acestora la nivelul comunei Jirlau ,judet Braila pe anul 2018”. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având in vedere : 
- adresa Consiliului Judetean Braila ,nr.15549/11.09.2017, Directia Tehnica si de 

Gospodarie Comunala,inregistrata la UAT Jirlau sub     nr.5121/11.09.2017; 
- art.22 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.43/1997,privind regimul drumurilor; 
- 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.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 aproba programul de activitate privind intretinerea drumurilor de interes 
local,refacerea santurilor si rigolelor acestora la nivelul comunei Jirlau ,judet Braila pe anul 
2018,  conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire. 

 
Art.2- Prezenta hotarire va fi adusa la indeplinire de primarul si viceprimarul comunei, 

iar secretarul comunei o va comunica celor interesati 
 

 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
 
 
 
 
Nr. 62 
Adoptată în şedinţa din 28.11. 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 . 63 

28.11.2017 
 
Privind: „Aprobarea programului de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei Jirlau,judet Braila 
pe anul 2018”. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având in vedere: :  
- programului de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei Jirlau,judet Braila pe anul 2018; 
- adresa Consiliului Judetean Braila ,nr. 15550/11.09.2017, Directia Tehnica si de Gospodarie 

Comunala inregistrata la Primaria Jirlau sub nr.5123/11.09.2017; 
- art.1,art.2,art.7,alin.1,lit.e,art.8,lit.f si lit.g,art.12,alin.1 si alin.2,lit.b din Ordonanta Guvernului  

nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale modificata si aprobata prin Legea 
nr.515/2002; 
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 Aproba programul de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei Jirlau,judet 
Braila pe anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art.2  Prezenta hotarire va fi adusa la indeplinire de primarul si viceprimarul comunei, iar 

secretarul comunei o va comunica celor interesati. 
 
 

 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                     Purice Mirela 
                                                                                                                     Cioată Ion 
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RROOMMÂÂNNIIAA  
    JJUUDDEEŢŢUULL  BBRRĂĂIILLAA  

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

     H O T A R A R E A   N R . 64 
28.11.2017 

privind:      aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ 
teritorială a comunei Jirlau,judet Braila , pentru anul şcolar 2018-2019. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Avand in vedere   : 
- adresa nr.14368/23.11.2017  a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin care se solicită propunerile 

privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ 
teritorială a COMUNEI JIRLAU,JUDET BRAILA, începând cu anul şcolar 2017-2018,  

Văzând: 
- dispozițiile art.21 și art.22 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ 
particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul M.E.C.S. nr.5556/27.10.2015; 

      În temeiul prevederilor :art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu dispoziţiile 
art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
 Art.1  Se aproba  reţeaua şcolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ teritorială a comunei Jirlau,judetul Braila, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează: 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIRLĂU                                                                                   
PRI, GIM/RO/                                                                                                                                              

STR. RM.-SĂRAT, NR. 104,                 
TEL/FAX 0239-667007                                     

e-mail : 
jirlau_scoalajirlau@yahoo.com                                                             

  

14 256 17 315 24 2.25 6 
GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL JIRLĂU 
/PRE/ JIRLĂU 3 59 

 
Art.2.-Prin grija secretarului, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila şi 
Institutiei Prefectului Braila. 
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