ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
H O T A R A R E A N R . 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 UL 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

