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HOTĂRÂREA Nr. 58 

din 07.09.2018 
 
 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.09.2018 ; 
 
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, 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 
Art.unic.    Doamna consilier  Purice Mirela este aleasa 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,                                                
                   Purice Mirela 
                                                                                                                Cioată Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 58 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 
Cu un număr de 12 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 

7 septembrie 2018 

 

Privind:  „Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei  Jirlău, judetul Braila, 

pe anul 2018” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 

 

 raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2018. 

 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 rectificarea bugetului local de  venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău ,judetul Braila pe 

anul 2018,conform anexei 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. 59 

Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 

Cu un număr de 12 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 

07.09.2018 
 

Privind: „Aprobarea Programului manifestarilor si a structurii veniturilor si cheltuielilor de organizare a 
Zilei Comunei Jirlau in anul 2018” 
 

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. 59/07.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

 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 2018” conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2 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, 
                        Purice MIrela                                                                 
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
 
 
 
Nr. 60 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 
Cu un număr de 12 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 

07 septembrie 2018 

 

privind: „Insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei 

la domeniul public al Comunei Jirlau a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul privat in 

domeniul public al Comunei a unor bunuri, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei a 

unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora” 

       

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 Avand in vedere: 

- Adresa nr.765 din 22.08.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila prin care se solicita 

adoptarea de catre organul deliberativ al Unitatii noastre Administrativ Teritoriale a hotararilor, pentru indeplinirea 

masurilor stabilite prin Procesul verbal de inventariere a bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu 

apa; 

- Adresa nr.23157 din 02.08.2018 a SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, inregistrata la Unitatea 

noastra Administrativ Teritoriala sub nr.5502 din 06.08.2018, prin care ni s-au comunicat : 

- Procesul verbal de inventariere incheiat la data de 07.06.2018 de catre Comisiile Operative de Inventariere ale 

Operatorului si Delegatarului inregistrat sub nr.4616 din 03.06.2018 la UAT Comuna Jirlau si sub nr.16306 din 

07.06.2018 la Operator, cu Anexele - parte integranta; 

- Procesul verbal de inventariere incheiat la data de 07.06.2018 de catre Comisia Centrala de Inventariere a 

Operatorului si Delegatarului inregistrat sub nr.4617 din 03.07.2018 la UAT Comuna Jirlau si sub nr.16307 din 

07.06.2018 la Operator; 

- Raportul anual asupra Inventarului la 31.12.2017 al Bunurilor de Retur aferente sistemului public de alimentare 

cu apa al Comunei Jirlau inregistrat sub nr.16308 din 07.06.2018 la Operator; 

- prevederile Art.21 alin.1 si alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilitatii, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.1 alin.2 si Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 

decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.VI, Art.VII si Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

intocmirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al localitatilor - referitoare la inventarierea bunurilor 

si la insusirea inventarierii de catre organele deliberative ale UAT - 

- prevederile Art.4, Art.8 alin.1, Art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare - 

referitoare la trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor bunuri si la trecerea din domeniul public in 

domeniul privat a unor bunuri - apartinand UAT - ; 

- prevederile alin.3) al Articolului 10 - Inventarul Bunurilor de Retur - din Capitolul II - Bunurile Delegarii, coroborate 

cu prevederile punctului 17 ale alin.2) al Articolului 18 - Principiile de Baza ale Serviciilor –  

din Sectiunea 2 - Obligatiile Operatorului - din Capitolul III - Partile Contractante - din Titlul I - Dispozitii Generale 

privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - 

Modificat si Completat - Iulie 2018, referitoare la stabilirea in timpul inventarierii a bunurilor care pot fi casate, a 

aprobarii casarii bunurilor de catre organul deliberativ al Delegatarului la propunerea Operatorului ; 

- prevederile Articolelor 1, 2 si 4 ale O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, 

casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-

teritoriale, coroborate cu prevederile Art.23 din Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la casarea si 

valorificarea bunurilor casate, apartinand UAT; 
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- prevederile literelor m) si n) ale Articolului 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - din Capitolul VI - Lista 

Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale ale Contractului de 

Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Jirlau; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jirlau; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 si art.115 alin.1 lit.b) 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 insuseste inventarul bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa al UAT Comuna 

Jirlau, conform Procesului verbal de inventariere nr.4616/16306/2018 - Anexele nr.1, nr.3, nr.7, nr.11, nr.13, nr.19, 

nr.21 si nr.23 - parte integranta din prezenta Hotarare. 

(2) Procesul verbal de inventariere nr.4616/16306/2018 cu Anexele - parte integranta constituie Anexa la Dispozitii 

Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018. 

Art.2.- Se aproba apartenenta la domeniul public al Comunei Jirlau a bunurilor de retur aferente sistemului public 

de alimentare cu apa, conform Listei de Inventar - Anexa nr.1 la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 

de mai sus. 

Art.3.- Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Jirlau a bunurilor de retur aferente 

sistemului public de alimentare cu apa inscrise in Anexa nr.3 la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 

de mai sus. 

Art.4.- Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Jirlau, a bunurilor de retur aferente 

sistemului public de alimentare cu apa inscrise in Anexa nr.7 la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 

de mai sus, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, in conditiile legislatiei in vigoare. 

Art.5.- Se aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor prevazute la Art.4 de mai sus. 

Art.6.-(1) Se imputerniceste Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, sa efectueze 

operatiunile de scoatere din functiune, demontare, dezafectare, (altele) si valorificare a bunurilor prevazute la art.4 

de mai sus, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, dupa deducerea cheltuielilor aferente operatiunilor prevazute la 

alin.(1), vor fi virate de catre Operator - Delegatarului UAT Comuna Jirlau - si se fac venit la bugetul local. 

Art.7.- Operatorul si Delegatarul isi vor actualiza si se vor pune de acord prin punctaj asupra evidentei contabile a 

bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa al Comunei Jirlau, in baza prevederilor prezentei 

Hotarari.  

Art.8.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si celor interesati, prin grija secretarului Comunei si va 

fi comunicata pe email sau pe fax, imediat dupa adoptare, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila 

si Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA. 

 

               
                 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează  
                                                                                                       Secretarul comunei Jirlău,                                                
                      Purice Mirela 
                                                                                                                Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 61 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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                                                                   HOTĂRÂREA NR.  62 

din 7 septembrie 2018 

 
 

Privind : „Preluarea contractului de concesiune nr.4352/28.07.2011 de catre dl.Bulancea Gheorghe de 
la concesionarul Cringau Dumitru, ca urmare a vanzarii constructiei” 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

 Având în vedere: 

 - referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributii incasare si urmarire a contractelor de 

concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

            - solicitarea Bulancea Gheorghe nr. 5833/23.08.2018 de preluarea a contractului de concesiune 

nr.4352/28.07.2011; 

            - Contractul de vanzare cumparare a constructiei aflate pe terenul concesionat autentificat de 

Biroul Individual Notarial Anghel Raluca-Catrinel-Elena, sub numarul 1155/23.08.2018;  

- Referat de aprobare al 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. 

 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 aproba preluarea contractului de concesiune nr.4352/28.07.2011 de catre dl.Bulancea 

Gheorghe de la concesionarul Cringau Dumitru, ca urmare a vanzarii constructiei, avand ca obiect 

suprafata de 945 mp situat in comuna Jirlau, str. Nucilor nr. 2 . 

 Art.2. Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice.  

 Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin intermediul 

compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   

  Art.4. 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, 
                    Purice Mirela                                                                            
                                                                                                                      Cioată Ion 
 
 
 
Nr. 62 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018  
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 U L   L O C A L  
 

                                                            H O T A R A R E A   N R . 63 
     07 septembrie 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. 56/2018 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. 302/03.09.2018 privind mutarea definitiva a  doamnei  PURICE 
THEODORA OANA in functia publica de executie de consilier asistent in cadrul compartimentului Registrul agricol, 
consultanta agricola, in urma careia postul de consilier asistent, clasa I, 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 consilier asistent, clasa I, studii superioare din  cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite 

și taxe in functia publica vacanta de executie de consilier superior, clasa I, studii superioare din 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, 
                       Purice Mirela                                          
                                                                                                                    Cioată Ion 
 
 
Nr. 63 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 
Cu un număr de 12 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T A R A R E A   N R . 64 

07 septembrie 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, 
                       Purice Mirela                                          
                                                                                                                    Cioată Ion 
 

 

Nr. 64 

Adoptată în şedinţa din 07 septembrie 2018 

Cu un număr de 12 voturi  

Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
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H O T A R A R E A   N R . 65 

14 septembrie 2018 

 

Privind:  „Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei  Jirlău, judetul Braila, 
pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018” 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 

 

 raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2018; 

 Adresa nr.52883/11.09.2018 emisa de catre D.G.R.F.P. Galati, Administratia judeteana a 

Finantelor Publice Braila privind repartizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor din bugetul local; 

 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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei  Jirlău, judetul Braila, pe 

anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018,conform anexei 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. 65 

Adoptată în şedinţa din 14 septembrie 2018 

Cu un număr de 11 voturi  

Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  



 

                                                                           

ROMÂNIA 

  JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA JIRLĂU 

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

H O T A R A R E A   N R . 66 

14 septembrie 2018 
 

Privind:  „Stabilirea unui ajutor de urgenta pentru doamna Moise Nadia pentru caz medical grav” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

 

Avand in vedere: 

 

 prevederile art.28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile art.41, art.42, art. 43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G nr. 50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.11, art.15, art.16 si art. 129 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 prevederile art.24 si art.25 din Legea 116/2002 ; 

 prevederile Hotararii Consiliului Local Jirlau nr. 47/30.07.2010 privind stabilirea situatiilor care 

motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea 416/2001; 

 raportul de specialitate al serviciului de asistenţă socială; 

 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. 

 

    În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit.a pct.2 şi ale art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se stabileste si acorda suma de 5.000 lei reprezentand ajutor de urgenta acordat doamnei Moise 

Nadia pentru caz medical grav. 

Art.2. Serviciul de asistenţă socială va lua toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul comunei Jirlău va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 

persoanelor interesate prin serviciul de asistenţă socială. 

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează  

                                                                                                              Secretarul comunei, 

                    Purice Mirela 

                                                                                                                     Cioată Ion 

 

 

Nr. 66 

Adoptată în şedinţa din 14 septembrie 2018 

Cu un număr de 11 voturi  

Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  


