ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
H O T Ă R Â R E A NR. 1
10.01.2019
privind „Actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau ”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind „actualizarea
planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau ”
 Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau actualizat prezentat de sef SVSU
Jirlau d-l Badea Gabriel;
 art.4,alin.2,art.13 din Legea nr.307/2006,privind apararea impotriva incendiilor;
 Ordinul MAI nr.132/2007,pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiza si
acoperire a riscurilor si a structurii cadru .
 raportul de avizare al Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Jirlau,
In baza prevederilor:
art. 36,alin.(1),lit.(d),alin.6,lit.a,pct.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală,
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul : art. 45 alin. (3),art.115,alin.(1,lit.b alin. (3) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă actualizarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor comuna Jirlau , potrivit
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de preşedinte
al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi si Institutiei Prefectului
Braila prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Mucea Vasilica
Cioată Ion
Nr. 1
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019
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
HOTARAREA NR.2
10.01.2019
privind :”Inscrierea datelor in registrul agricol prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive intocmita de Primarul comunei prin care propune Consiliului Local al
comunei Jirlau înscrierea datelor în registrul agricol prin invitarea la primărie a persoanelor fizice
care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
 raportul întocmit de Compartimentul Registrul Agricol ;
În conformitate cu prevederile:
 Ordonantei de Guvern nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009;
 art.7, alin.(1) lit e şi ale alin (6) din Ordinul nr. 734/2015 al ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale, privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada
2015 – 2019
 art. 36, alin.(9) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.(1) ) art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se instituie si procedura de înscriere a
datelor în registrul agricol prin invitarea la sediul primariei a persoanelor fizice care au obligaţia să
efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
Art. 2 Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului, va
publica prin afisare prevederile prezentei hotărâri, pentru a fi cunoscute de cei interesati şi vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prin grija Secretarului comunei va fi comunicata persoanelor interesate si Institutiei
Prefectului Braila.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Mucea Vasilica
Cioată Ion
Nr. 2
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019
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
HOTARAREA NR.3
10.01.2019
Privind “:Aprobarea Planului de actiune si lucrarilor de interes local,pentru repartizarea orelor de
munca persoanelor beneficiare de ajutor social in anul 2019”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLAU
Avand in vedere :

Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau ;

Planului de actiune si lucrarilor de interes local,pentru repartizarea orelor de munca
persoanelor beneficiare de ajutor social in anul 2018,prezentat de viceprimarul comunei;

Art. 6 alineatul (7)din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare,Legea nr.276/2010;

Hotarârea Guvernului României nr. 50/19.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Raportul favorabil al Comisiei pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati
sportive si de agrement din cadrul Consiliului local al comunei Jirlau;
In baza prevederilor :

art.36 alin 2, lit d), pct.6, alin a, subpunctul 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicată cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul :art. 45 alin .1 ,art.115,alin.1,lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1.-Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2019, potrivit Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.1, precum şi lista cuprinzând
beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local, se afişează
la sediul primăriei prin grija serviciului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin intermediul
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Mucea Vasilica
Cioată Ion
Nr. 3
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019
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
HOTARAREA NR.4
10.01.2019

privind “Aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 1/2019 privind acoperirea
definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Jirlau, judetul Braila, pe
anul 2018”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 10.01.2019
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 1/2019 si raportul de specialitate al compartimentului
fianciar contabil;
Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale 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.
In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera ”b”, alin.6 lit.”a”, , art. 43 alin 1), art.45 si art.115 din Legea
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T A R A S T E:
Art.1.Se aproba Dispozitia Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 1/2019 privind
acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Jirlau, judetul
Braila, pe anul 2018.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul financiar
contabil.
Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata, Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor
interesati de catre secretarul comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr.4
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
HOTARAREA NR.5
10 ianuarie 2019
Privind: „Aprobarea utilizarii din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat la
finele anului 2018, a sumei de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite
din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea utilizarii din
excedentul bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat la finele anului 2018, in suma de
100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si
cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ”
 Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de resort ;
 Dispozitiile art.58 , alin. 1, lit. b si alin. 2, din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale
,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de
venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome , institutiilor publice finantate integral sau partial
din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, modificat si completat,
 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.
Vazand prevederile :
 art. 36, alin.4,lit.a, alin.6, lit.a,pct.11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;

publică

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 utilizarea din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat la
finele anului 2018, a sumei de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite
din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent.
Art 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 5
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
HOTARAREA NR.6
10 ianuarie 2019
Privind: „Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
Primăriei Jirlau, care se aplică începând cu data de 01.01.2019”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Jirlau;
- procesul verbal de consultare si negociere înregistrat la Primăria Comunei Jirlau sub
nr.8987/28.12.2018, încheiat între primarul comunei, dl. Dragut Daniel, in calitate de ordonator principal
de credite, pe de o parte și o parte din functionarii publici din cadrul Primăriei Comunei Jirlau, pe de
altă parte prin care s-a realizat consultarea si negocierea noilor conditii salariale incepand cu data de
01.01.2019;
- referatul secretarului al Comunei Jirlau, prin care propune consiliului local stabilirea, în
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 si a actelor normative privind modificarile salariale si
contextul incadrarii cheltuielilor salariale in limitele bugetului local a salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Jirlau, începând cu data de 01.01.2019;
- 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 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;
- OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a
stabilit transferul contribuțiilor CAS – 10 % și CASS – 25 % în sarcina angajaților începând cu data de
01.01.2018;
- OUG nr.90/2017 prin care au fost stabilite unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,m
- HGR nr.937/2018 prin care a fost stabilit salariul minim brut pe țară garantat în plată ,
- 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 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul Primăriei Jirlau, urmare a negocierii in contextul incadrarii
cheltuielilor salariale in limitele bugetului local, 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C O N S I L I UL L O C A L
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.
(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 functionarii publici nominalizati conform anexei
nr.1, din cadrul Primăriei Comunei Jirlau, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această
destinație în bugetul propriu.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Dragut Daniel, primar al
Comunei Jirlau, domnul Cioata Ion, secretar al Comunei Jirlau şi compartimentul financiar contabil din
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,

Mucea Vasilica
Cioată Ion

Nr. 6
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019
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
HOTĂRÂREA NR. 7
din 10 ianuarie 2019
Privind : „Aprobarea Actului aditional nr.1/2019 la contractul de concesiune nr. 4402/28.07.2011 pentru
concesionarul Miroslav Gheorghe, privind marirea suprafetei de la 670 mp la 1.025 mp, ca urmare a
inregistrarii pe numele acestuia in rolul fiscal a diferentei de teren fara a fi inregistrat si cu concesiune
asupra suprafetei de 355 mp, din anul 2011”
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 dlui Miroslav Gheorghe nr. 68/07.01.2019 privind marirea suprafetei concesiunii de
la 670 mp, conform contract concesiune nr. 4402/2011, la 1.025 mp, diferenta de 355 mp pentru care
este inregistrat pe rolul fiscal al primariei Jirlau si plateste impozit din anul 2011;
- 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. a) Se aproba Actul aditional nr.1/2019 la contractul de concesiune nr. 4402/28.07.2011
pentru concesionarul Miroslav Gheorghe, privind marirea suprafetei de la 670 mp la 1.025 mp, ca
urmare a inregistrarii pe numele acestuia in rolul fiscal a diferentei de teren fara a fi inregistrat si cu
concesiune asupra suprafetei de 355 mp, din anul 2011.
b) Actul aditional nr.1/2019 la contractul de concesiune nr. 4402/28.07.2011 este anexa la
prezenta hotarare constituind parte integranta a acesteia si produce efecte de la data semnarii
acestuia.
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, care este
imputernicit de catre Consiliul Local sa semneze in numele sau iar compartimentul financiar contabil,
taxe si impozite va inregistra si incasa contractul de concesiune in baza noilor datel modificate prin
actul aditional.
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,
Mucea Vasilica

Nr. 7
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

