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Privind: Aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a aleilor pietonale, 
rigolelor betonate si benzilor de incadrare, in situatia in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Jirlau prin 
Proiectele : "Modernizarea strazii Rm. Sarat prin realizarea unei rigole carosabile si a unei benzi de incadrare, 
limite str. Teilor – str. Prunilor si limite str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila " si respectiv 
"Modenizarea aleilor pietonale pe strada Rm. Sarat, limite str. Florilor - str. Prunilor si limite Str. Pescarilor – str. 
Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila" s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate 
din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ). 
       

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

Având în vedere: 
 
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau, domnul Dragut Daniel privind  aprobarea suportarii de la 
bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a aleilor pietonale, rigolelor betonate si benzilor de 
incadrare, in situatia in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Jirlau prin Proiectele : "Modernizarea strazii 
Rm. Sarat prin realizarea unei rigole carosabile si a unei benzi de incadrare, limite str. Teilor – str. Prunilor si 
limite str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila " si respectiv "Modenizarea aleilor pietonale pe 
strada Rm. Sarat, limite str. Florilor - str. Prunilor si limite Str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul 
Braila" s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa 
si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri europene 
nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ). 
  - Contractul de Delegare a Gestiunii  Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare nr. 670 din 
10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare; 
  -  HCL Jirlau nr. 25 / 26.03.2015 privind aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apa si 
canalizare al Judetului Braila, versiunea definitiva – Februarie 2015; 
  - Hotararea nr. 17 / 29.04.2015 privind aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apa si 
canalizare al Judetului Braila, versiunea definitiva – Februarie 2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
  - Hotararea nr. 26 / 12.10.2017 privind avizarea Listei de investitii prioritare pe sistemul de alimentare cu apa si 
a Listei de investitii prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014-2020 – Actualizate 
(31.08.2017) care se vor realiza prin “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in 
Judetul Braila, in perioada 2014-2020”; 
  - HCL Jirlau nr. 53/25.10.2017 privind : aprobarea revizuirii Hotararii nr.64 din 18.09.2014 a Consiliului Local al 
Comunei Jirlau privind aprobarea contributiei de 1% pentru cofinantarea de catre Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Jirlau a Proiectului de “Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 
documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din 
Judetul Braila in perioada 2014 – 2020”; 
- HCL Jirlau nr. 54 din 25.10.2017 privind : aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu 
apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014 – 2020 - 
actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 ; 
   - calitatea de Beneficiar direct de investitii a UAT Comuna Jirlau conform Listei de Investitii Prioritare pe 
sistemele de alimentare cu apa punctul 3 - subpunctul 3.5 – constand in extindere si reabilitare retea 
distributie inclusiv bransamente si procurare contoare apa in localitatea Jirlau ; 
  - calitatea de Beneficiar direct de investitii a UAT Comuna Jirlau conform Listei de Investitii Prioritare pe 
sistemele de apa uzata punctul 2 - subpunctul 2.3 – constand in infiintare sistem de canalizare in 
localitatea Jirlau ; 
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  - H.C.L. Jirlau nr. 40/2019 privind „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
"Modenizarea aleilor pietonale pe strada Rm. Sarat, limite str. Florilor - str. Prunilor si limite Str. Pescarilor – str. 
Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila";  
  - H.C.L. Jirlau nr. 41/2019 privind „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
"Modernizarea strazii Rm. Sarat prin realizarea unei rigole carosabile si a unei benzi de incadrare, limite str. 
Teilor – str. Prunilor si limite str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila";  
   - H.C.L. Jirlau nr. 42/2019 privind “Aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de  "Modenizarea aleilor 
pietonale pe strada Rm. Sarat, limite str. Florilor - str. Prunilor si limite Str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna 
Jirlau, judetul Braila" ;  
   - H.C.L. Jirlau nr. 43/2019 privind “Aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de  "Modernizarea strazii Rm. 
Sarat prin realizarea unei rigole carosabile si a unei benzi de incadrare, limite str. Teilor – str. Prunilor si limite str. 
Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila."  
   -  Contractele de asociere cu Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila avand numerele de inregistrare nr. 
256/2019, respectiv nr. 257/2019 privind sustinerea financiara prin asociere pentru 60% din valoarea investitiilor 
"Modernizarea strazii Rm. Sarat prin realizarea unei rigole carosabile si a unei benzi de incadrare, limite str. 
Teilor – str. Prunilor si limite str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila", respectiv "Modenizarea 
aleilor pietonale pe strada Rm. Sarat, limite str. Florilor - str. Prunilor si limite Str. Pescarilor – str. Baltii, in 
comuna Jirlau, judetul Braila", 
        Conform prevederilor: 
- Art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b), alin 4, lit. a) si lit. d) si alin 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
         In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b), alin 4, lit. a) si lit. d) si alin 14, art. 139 alin. 1, alin. 3, lit. 
a) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ; 

                                                                          HOTĂRĂŞTE: 

        Art.1  Se aproba suportarea de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a aleilor pietonale, 
rigolelor betonate si benzilor de incadrare, in situatia in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Jirlau prin 
Proiectele : "Modernizarea strazii Rm. Sarat prin realizarea unei rigole carosabile si a unei benzi de incadrare, 
limite str. Teilor – str. Prunilor si limite str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila " si respectiv 
"Modenizarea aleilor pietonale pe strada Rm. Sarat, limite str. Florilor - str. Prunilor si limite Str. Pescarilor – str. 
Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila" s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate 
din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ). 
        Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Comunei Jirlau, domnul 
Dragut Daniel. 
       Art. 3 Prin grija secretarului comunei Jirlau, Judetul Braila,  prezenta Hotarare va fi comunicata autoritatilor si 
persoanelor interesate. 
                   

                         Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează  
                                                                                                              Secretarul comunei, 
                          Pană Victor,                                                                                                                            
                                                                                                                       Cioată Ion 
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