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HOTĂRÂREA NR. 9
din 25 februarie 2019
Privind : „Rezilerea contractului de concesiune nr.4398/28.07.2011, incheiat intre Consiliul Local Jirlau
si dl. Peltea Vasile, ca urmare a cererii concesionarului”
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;
- cererea concesionarului privind intentia acestuia de reziliere a contractului de concesiune;
- 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă, incepand cu luna ianuarie 2019, rezilierea contractului de concesiune nr.
4398/28.07.2011, incheiat intre Consiliul Local Jirlau si dl. Peltea Vasile, ca urmare a cererii
concesionarului, avand ca obiect concesionarea suprafetei de 2.000 mp situat in intravilanul satului
Jirlau.
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.
Art.3. 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. 9
Adoptată în şedinţa din 25 februarie 2019
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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HOTĂRÂREA NR. 10
din 25 februarie 2019
Privind : „Rezilerea contractului de concesiune nr.3283/21.06.2010, incheiat intre Consiliul Local Jirlau
si dl. Lacatus S. Sebastian – Cabinet stomatologic, ca urmare a cererii concesionarului”
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;
- Cererea concesionarului privind intentia acestuia de reziliere a contractului de concesiune;
- 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă, incepand cu luna ianuarie 2019, rezilierea contractului de concesiune
nr.3283/21.06.2010, incheiat intre Consiliul Local Jirlau si dl. Lacatus S. Sebastian – cabinet
stomatologic, ca urmare a cereriiconcesionarului, avand ca obiect concesionarea suprafetei utile de
23,25 mp cu destinatie medicala din cadrul sediului Consiliului Local din strada Rm Sarat nr. 110 din
comuna Jirlau.
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.
Art.3. 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. 10
Adoptată în şedinţa din 25 februarie 2019
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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H O T Ă R Â R E NR. 11
din 25 februarie 2019
privind „Modificarea si completarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
În baza expunerii de motive a Primarului comunei Jirlau;
Având în vedere :
Referatul de apobare al primarului, referatul de necesitate al compartimentului de
achizitii publice;
Necesitatea gestionarii corecte a bunurilor care fac parte din Inventarului public al
comunei Jirlau;
Prevederile HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor
administtativ teritoriale;
Prevederile HG 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;
Prevederile HG 363/2002 pentru atestarea domeniului public al judetului Braila, cu
modoficarile si completarile ulterioare;
Prevederile HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe;
Procesele verbale la terminarea lucrarilor a investitiilor : nr. 7263/23.10.2018 „Construire foisor in parcul Caminului cultural in com. Jirlau, jud Braila”, nr.5143/20.07.2018 –
„Realizare parc joaca pentru coii str. Mecanizatorilor, com Jirlau, jud. Braila”, nr. 7626/29.11.2017 –
„”Modernizare Parc joaca copiii str. Rm Sarat nr. 111- 113”, nr. 5141/20.07.2018 –„ Modernizare
miniteren sport in curtea Scolii Gimnaziale Jirlau”, nr. 7158/18.10.2018 – „Amenajare Centru Civic si
trotuare in comuna Jirlau, jud. Braila”, nr. 7157/18.10.2018 – „Sistematizarea strazii Rm Sarat in com
Jirlau, jud Braila”, nr. 5312/27.07.2018- „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in
com Jirlau, jud Braila”, nr. 8709/14.12.2018 „Canalizare menajera si statie de epurare si Canalizare
pluviala” din cadrul „Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale,
canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare centru de
ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila„
Faptul ca s-au finalizat investitii de interes public local ceea ce detemina atestarea
acestora in inventarul domeniului public al comunei Jirlau;
Recomandarile formulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
prin adresa nr. 96475/MDRAP/30.01.2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile Legii nr., 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare,
republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
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Raportul de avizare al 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.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit c), art. 39 şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba modificarea si completarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Jirlau, judetul Braila, dupa cum urmeaza:
Sectiunea I – Bunuri imobile :
a) Se modifica urmatoarele pozitii :
- Pozitia 1, Strazi comunale, in coloana 3 se adauga urmatorul cuprins: „Sistematizarea strazii
Rm Sarat, Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public „ coloana nr. 5 – va avea urmatorul
cuprins: „ 1.940.312,25 lei”.
- Pozitia 6, Imobil comuna Jirlau str. R Sarat nr. 105, in coloana 3 se adauga urmatorul
continut: „Construire Foisor” – C2 = 1.37 mp si coloana nr. 5 – va avea urmatorul cuprins :”696.009,99
lei”
- Pozitia 7, Teren intravilan comuna Jirlau, str. Rm Sarat, nr. 111, in coloana 3 se adauga
urmatorul continut : „Modernizare parc” si coloana nr. 5 – va avea urmatorul cuprins :”171.337,59 lei”;
- Pozitia 9, Imobil comuna Jirlau Str Rm Sarat nr 104, in coloana 3 se adauga urmatorul
continut „Modernizare miniteren sport in curtea Scolii Gimnaziale Jirlau” si coloana nr. 5 – va avea
urmatorul cuprins : ”2.163.946,2 lei”;
- Pozitia 21, Imobil intravilan comuna Jirlau Tarla 12, parcela 167, lot 1, in coloana 3 se
adauga urmatorul continut : „Canalizare mnajera si statie de epurare, Casa poarta : 39 mp, modul
epurare: 57,5 mp, Retea canalizare vacuumatica 1459 ml, camine vacuum 53 buc.” si coloana 5 va
avea urmatorul cuprins: „ 2.817.145,72 lei”;
- Pozitia 31, Imobil intravilan comuna Jirlau, Tarlaua 12, parcela 178 – lot 1, in coloana 3 se
adauga urmatorul continut: „ Destinatie : Statie de vacuum din cadrul investitiei „Canalizare menajera si
statie de epurare, Din care : 16,2 p statie vacuum"
b) Dupa pozitia 42, se introduc 3 noi pozitii, dupa cum urmeaza:
- Pozitia 43, cod de clasificare 1.3.7.3, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : „ Imobil intravilan
comuna Jirlau str. Mecanizatorilor”, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: „ Parc joaca pentru copii str.
Mecanizatorilor, com. Jirlau, suprafata totala teren : 647 mp, amplasament : Tarla 22, parcela 336, lot 1
„ , coloana 4 va avea urmatorul cuprins : „2018”, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : „29.926,01 lei”,
coloana 6 va avea urmatorul cuprins: „ Carte funciara nr. 71277, Proces verbal la terminarea lucrarilor
nr. 5143/20.07.2018”;
- Pozitia 44, cod de clasificare 1.3.7.2, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : „ Imobil
intravilan comuna Jirlau”, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: „ Amenajare centru civic in comuna
Jirlau, judetul Braila„ , coloana 4 va avea urmatorul cuprins : „2018”, coloana 5 va avea urmatorul
cuprins : „358.772,70 lei”, coloana 6 va avea urmatorul cuprins: „ Carte funciara nr. 71010, Carte
funciara nr. 71007, Carte funciara nr. 71009, Proces verbal la terminarea lucrarilor nr.
7158/18.10.2018”;
- Pozitia 45, cod de clasificare 1.8.4, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : „ Canalizare
pluviala”, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: „Sistem canalizare pluviala, Conducta :3392 ml, Guri de
scurgere : 123 buc., Camine : 83 buc” coloana 4 va avea urmatorul cuprins : „2018”, coloana 5 va avea
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urmatorul cuprins : „1.969.289,29 lei”, coloana 6 va avea urmatorul cuprins: „ Legea 213/1998, Proces
verbal la terminarea lucrarilor nr. 8709/14.12.2018”.
Art. 2
Hotararea Consiliului Local Jirlau nr.20/26.04.2001 privind Insusirea Inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica in mod corespunzator.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin
aparatul propriu de specialitate.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Braila,
deasemenea si persoanelor interesate prin grija secretarului comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 11
Adoptată în şedinţa din 25 februarie 2019
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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H O T Ă R Â R E NR. 12
din 25 februarie 2019
privind „Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 la
nivelul U.A.T. Comuna Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
În baza expunerii de motive a Primarului comunei Jirlau;
Având în vedere :
Adresa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 2615/DM/19.12.2017 privind adoptarea
regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala, in baza
regulamentelor cadru prevazute de Hotararea Guvernului nr. 797/2017;
Raportul de specialitate al compartimentului de asistenta sociala si expunerea de motive
a primarului comunei,
În conformitate cu art. 112 ali. 1, alin. 3 lit. a, art 115 din Legea nr. 292/2011 a asistentei
sociale, art. 2 lit. c, art. 3 ali. 2 lit. a si art. 4 din Anexa nr. 3 – Regulamentul casdru de organizare si
functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunelor la HG nr. 797/2017
pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta
sociala si a structurii orientative de personal,
În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Raportul de avizare al 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.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba Strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023
la nivelul U.A.T Comuna Jirlau, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin
aparatul propriu de specialitate.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Institutiei
Prefectului – judetul Braila si D.G.A.S.P.C. Braila.
Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica
Nr. 12
Adoptată în şedinţa din 25 februarie2 019
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A N R . 13
25 februarie 2019
privind “Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in
comuna Jirlau,judet Braila – conform O.U.G. nr.114/2018”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind aprobarea actualizarii
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila” –
conform O.U.G. nr.114/2018”
 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice;
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea
unor termene precum si adresa finantatorului investitiei nr. 21748/11.02.2019 prin care ni se comunica
posibilitatea incheierii unor acte aditionale aplicate pe normativ.
 Adresa constructorului nr. 42/18.02.2019 de solicitare a modificarii valorii contractului si a ofertei in acest
sens;
 OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localã;
 Ordinul ministrului MDRAP nr.1851/2013 privind sursele de finantare a PNDL;
 H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
 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.
In baza prevederilor:
art. 36,alin.(2),lit.(b),alin.4,lit.d, alin.6,lit.a,pct11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată ,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 ,
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in
comuna Jirlau,judet Braila – conform O.U.G. nr.114/2018, conform Devizului general- anexa nr. 1 la prezenta
hotarare, intocmit de catre SC DRUM DESIGN SRL FOCSANI, VRANCEA, dupa cum urmeaza :
- lungimea totala a investitiei: 11.963,59 m .
- valoarea totala a investitiei este de 13.041.822,19 lei cu TVA inclus, din care 11.958.634,45 lei
reprezentand constructii montaj si 564.379,11 lei reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute.
- Durata de realizare C+M – 23 luni.
Art. 2 In baza OUG nr.28/2013 privind dezvoltarea infrastructurii in mediul rural si a OMDRAP nr.1851/2013
privind sursele de finantare si a contractului de finantare nr. 3616/04.12.2017, in bugetul local va fi prevazuta
suma de 378.983,63 lei reprezentand partea de cofinantare a comunei Jirlau, judetul Braila, in cadrul obiectivului
de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”, conform devizului general intocmit pe surse de
finantare – anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3. Investitia va fi prevazuta in bugetul local, multianual, in functie de prevederile bugetare alocate anual din
bugetul de stat si din bugetul local.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii obiectivului de investitii
„Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”, se obliga primarul comunei Jirlau prin aparatul de
specialitate, iar comunicarea catre persoanele interesate se face prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica
Nr. 13
Adoptată în şedinţa din 25 februarie 2019
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

