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HOTĂRÂREA Nr. 36
din 26.06.2019
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.06.2019 ;
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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.unic.

Domnul viceprimar Pană Victor este ales 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,
Pană Victor

Nr. 36
Adoptată în şedinţa din 26 iunie 2019
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei Jirlău,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 37
26.06.2019
Privind: „Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a SC Serviciul de Utilitate Publica Jirlau
SRL pe anul 2019, comuna Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Adresa emisa de catre SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL pentru aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli a SC Serviciul de Utilitate Publica Jirlau SRL pe anul 2019,
comuna Jirlau, judetul Braila
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata;
 Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarieii ;
 Raportul de avizare al Comisiei Comisiei 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 :
 HCL nr. 49/28.06.2013 privind infiintarea SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, cu asociat
unic comuna Jirlau, sub autoritatea Consiliului Local Jirlau;
 Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 61/2013 privind delegarea gestiunii serviciului de
salubritate catre delegatul SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL,
 Art. 36, alin. 2, lit. a) si lit. d) si ale alin. 6, lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată,
 Art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, lit.a) si art. 39, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale.
În temeiul art. 45, alin.2, lit a), 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC Serviciul de Utilitate Publica Jirlau
SRL pe anul 2019, comuna Jirlau, judetul Braila, conform Anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea SC Servicii de
Utilitate Publica Jirlau SRL.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Pană Victor,
Nr. 37
Adoptată în şedinţa din 26 iunie 2019
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 38
26 iunie 2019
Privind: „Aprobarea obiectivului de investitii “Infiintare distributie gaze naturale in comuna
Jirlau, judetul Braila” si angajamentul ferm al Consiliului Local Jirlau cu privire la punerea la
dispozitia concesionarului sistemului de distributie a gazelor naturale, pe teritoriul comunei, cu
titlu gratuit, a terenurilor sau incintelor, din bunurile ce apartin domeniului public al comunei”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau, domnul Dragut Daniel privind

„Aprobarea

obiectivului de investitii “Infiintare distributie gaze naturale in comuna Jirlau, judetul Braila” si
angajamentul ferm al Consiliului Local Jirlau cu privire la punerea la dispozitia concesionarului
sistemului de distributie a gazelor naturale, pe teritoriul comunei, cu titlu gratuit, a terenurilor sau
incintelor, din bunurile ce apartin domeniului public al comunei” ;
- Legea nr. 123/2012 a gazelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordin nr. 5 din 5 februarie 2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturrale;
- Stas 8591/1/91 privind amplasarea in localitati a retelei edilitare subterane executate in sapatura;
- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct.14, si art. 45 alin 1 din Legea Administraţiei
Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba obiectivul de investitii “Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in
comuna Jirlau, avand satul component Jirlau, judetul Braila” .
Art. 2 Se aproba executarea studiului de fezabilitate

“Infiintare distributie gaze naturale in

comuna Jirlau avand satul component Jirlau, judetul Braila”.
.

Art. 3 Se aproba angajamentul ferm al Consiliului Local Jirlau privind concesionarea Serviciului

public de distributie gaze naturale in comuna Jirlau avand satul component Jirlau, judetul Braila.
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Art. 4 Se aproba angajamentul ferm al Consiliului Local Jirlau privind punerea la dispozitia
concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor proprietate publica locala ce vor fi ocupate de obiectivele
sistemului de distributie a gazelor naturale precum si pentru realizarea lucrarilor de executie, operare,
intretinere, reparatii conform dispozitiilor art. 138, alin. (2) lit.d, legea nr. 123/2012 a energiei electrice si
a gazelor naturale pe toata durata concesiunii.
Art. 5 Se aproba angajamentul ferm al Consiliului Local Jirlau privind punerea la dispozitia
concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor necesare organizarii de santier pe durata realizarii
investitiilor.
Art. 6

Se aproba angajamentul ferm al Consiliului Local Jirlau privind punerea la dispozitia

operatorului in amonte, cu titlu gratuit, a terenului necesar pentru amplasarea STATIEI DE REGLARE
MASURARE pe toata durata concesiunii.
Art. 7 Se aproba conform dispozitiilor art. 109 din legea 123/2012 a energiei electrice si a
gazelor naturale – dreptul de uz si dreptul de servitute al viitorului concesionar al retelei de distributie,
asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica, pe toate durata concesiunii, pentru:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii reabilitarii sau modernizarii
obiectivelor / sistemelor;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor,
reparatiilor si interventiilor necesare ;
c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de
retele, de condute, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor / sistemelor si pentru accesul
la locul de amplasre a acestora ;
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol personae
si bunuri ;
e) dreptul de acces la utilitati publice.
Art.8 Se aproba angajamentul ferm al Consiliului Local Jirlau privind punerea la dispozitie a
concesionarului, cu titlu gratuit, a unei incinte dotata cu utilitati necesare, ce va fi destinata spre
folosinta ca dispecerat de gaze pe toata durata concesiunii.
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Art. 9 Se mentioneaza faptul ca terenurile necesare realizarii acestei investitii si care se vor
pune la dispozitia concesionarului cu titlu gratuit, apartin de drept domeniului public al comunei Jirlau,
judetul Braila si nu fac obiectul vreunui litigiu .
Art. 10 Se mentioneaza faptul ca localitatea Jirlau, satul apartinator

comunei Jirlau, judetul

Braila, nu a fost concesionata niciodata, nu a avut cota de gaze si nu exista lucrari de distributie gaze
executate pana in acest moment.
Art. 11 Finantarea lucrarilor urmeaza sa fie suportata de catre comuna comunei Jirlau, judetul
Braila, din bugetele proprii si din alte surse legal constituite : credite, fonduri guvernamentale si
neguvernamentale .
Art. 12 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Comunei Jirlau,
domnul Dragut Daniel.
Art. 13 Prin grija secretarului comunei Jirlau, Judetul Braila, prezenta Hotarare va fi comunicata
autoritatilor si persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Pană Victor,

Nr. 38
Adoptată în şedinţa din 26 iunie 2019
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

