ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 51
17.10.2019

Privind “Aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 294/2019 privind
rectificarea bugetului local al comunei si cel al activitatilor autofinantate pe anul 2019”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.10.2019
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 294/2019 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.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H O T A R A S T E:

Art.1.Se aproba Dispozitia Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 294/2019 privind
rectificarea bugetului local al comunei si cel al activitatilor autofinantate pe anul 2019.

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,
Butiseaca Florentina

Nr. 51
Adoptată în şedinţa din 17 octombrie 2019
Cu un număr de 13 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 . 52
17 octombrie 2019

Privind: „Asigurarea spatiului in suprafata de 46,7 mp necesar desfasurarii activitatii de tip afterschool in cadrul
cladirii Caminului Cultural Jirlau situat pe str. Rm. Sarat nr. 105, activitate pentru care dotarea este asigurata in
cadrul obiectivului de investitii „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 „ finantat prin Masura 322”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Jirlau prin care se propune asigurarea spatiului in
suprafata de 46,7 mp necesar desfasurarii activitatii de tip afterschool in cadrul cladirii Caminului Cultural Jirlau
situat pe str. Rm. Sarat nr. 105, activitate pentru care dotarea este asigurata in cadrul obiectivului de investitii
„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 „ finantat prin Masura 322”,
Tinand
cont
de
prevederile
din
contractul
de
finantare
nerambursabila
nr.
C322010920900017/19.11.2015 - C0720000T210920900017/19.11.2015 incheiat intre comuna Jirlau si AFIR
Bucuresti.
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.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba asigurarea spatiului in suprafata de 46,7 mp necesar desfasurarii activitatii de tip
afterschool in cadrul cladirii Caminului Cultural Jirlau situat pe str. Rm. Sarat nr. 105, activitate pentru care
dotarea este asigurata in cadrul obiectivului de investitii „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 „ finantat prin Masura 322„, conform plansei ce
constituie anexa la prezenta hotarare.
Art.2 Asigurarea spatiului specificat in art. 1 la prezenta hotarare se aproba pe durata de executie si
implementare a proiectului integrat dar nu mai putin de 5 ani.
Art.3. Orice alta hatarare a Consiliului Local Jirlau referitoare la amplasarea activitatii de tip afterschool,
se abroga.
Art.4. Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si se va face publica prin
afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Butiseaca Florentina

Nr. 52
Adoptată în şedinţa din 17 octombrie 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
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 53
17 OCTOMBRIE 2019
Privind : „Aprobarea incetarii contractului de mandat al dnei Crangau Steluta, administratorul societăţii S.C.
SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr.29/2018, cu acordul partilor, incepand
cu data de 21.10.2019”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Consiliul Local al Comunei Jirlau, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.10.2019, în calitatea sa de
reprezentant al comunei Jirlau asociat unic la societatea comercială S.C. SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
JIRLAU S.R.L.
Luând act de:
- solicitarea dnei Crangau Steluta, în calitate de administrator al S.C. SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU
S.R.L., prin care isi exprima intentia si solicita incetarea contractului de mandat nr. 2729/19.04.2018, aprobat prin
H.C.L. nr.29/2018, cu acordul partilor, incepand cu data de 21.10.2019.
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, în calitate conferită de prevederile art.155 alin. 1, lit. d) si alin.
5, lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jirlau nr. 49/2013, prin care s-a aprobat înfiinţarea societăţii
comerciale S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L. şi s-a aprobat statutul societăţii;
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 conformitate Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art.2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată şi actualizată;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă incetarea contractului de mandat al dnei Crangau Steluta, administratorul societăţii S.C.
SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr.29/2018, cu acordul partilor, incepand
cu data de 21.10.2019;
Art.2. a) Se aproba descarcarea de activitate si gestiune a dnei Crangau Steluta, conform Anexei, parte
integranta a prezentei Hotarari.
b) Se aproba, de la data adoptarii prezentei, restituirea in favoarea dnei Crangau Steluta a garantiei materiale
retinute pe perioada mandatului.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Cioata Ion, secretarul
comunei Jirlau şi dl. consilier local Aristotel Vasile, reprezentant al asociatului unic pentru materializarea cererii
de incetare a contractului de mandat al dnei Crangau Steluta.
Art.4. Prin grija secretarului, se comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si la cunostinta celor interesati.

Preşedinte de şedinţă,
Butiseaca Florentina

Nr. 53
Adoptată în şedinţa din 17 octombrie 2019
Cu un număr de 13 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 . 54
17 octombrie 2019
privind

„Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul societăţii S.C SERVICII DE UTILITATE

PUBLICA JIRLAU S.R.L.”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Consiliul Local al Comunei Jirlau, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.10.2019, în calitatea sa de
reprezentant al comunei Jirlau asociat unic la societatea comercială S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
JIRLAU S.R.L.
Luând act de:
- solicitarea dlui Balan Daniel prin care isi exprima intentia si solicita numirea sa ca administrator al S.C SERVICII
DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L , deasemenea incheierea unui contract de mandat incepand cu data de
21.10.2019 .
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, în calitate conferită de prevederile art.155 alin. 1, lit. d) si alin.
5, lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jirlau nr. 49/2013, prin care s-a aprobat înfiinţarea societăţii
comerciale S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L. şi s-a aprobat statutul societăţii;
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 conformitate Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art.2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată şi actualizată,
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contractul de mandat nr. 5848/17.10.2019, încheiat de Consiliul Local Jirlau, reprezentant al
comunei Jirlau, asociat unic al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L.:
a) Se numeşte dl.Balan Daniel în calitate de administrator;
b) Contractul de mandat face parte integrantă din prezenta hotărâre, anexa nr. 1.
Art.2.a)Contractul de mandat, aprobat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, se încheie pentru o perioadă
determinată de 1 an cu posibilitatea prelungirii;
b) Se va actualiza Actul constitutiv al societatii corespunzator celor adoptate in prezenta, potrivit Anexei 2.
Art.3. Se aprobă remuneraţia administratorului S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L cu un
salariu brut de 3.000 lei lunar.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul Comunei Jirlau şi
administratorul societăţii nominalizat în art.1 a prezentei.
Art.5. Prin grija secretarului, se comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si la cunostinta celor interesati.
Preşedinte de şedinţă,
Butiseaca Florentina
Nr. 54
Adoptată în şedinţa din 17 octombrie 2019
Cu un număr de 13 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 . 55
17 octombrie 2019

Privind: „Aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de
ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Comuna Jirlau si a incheierii acestuia cu
S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa
a producatorilor”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere propunerea S.C. Greenpoint Management S.A. privind incheierea
Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate
prin serviciul de salubrizare al U.A.T Comuna Jirlau si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint
Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor
si expunerea de motive a primarului comunei Jirlau,
Avand in vedere prevederile:
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare,
Legii nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
O.U.G nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, in special ale art. 59 alin.(1) A lit. d si e, (3), (4), (5) si (6)
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
cu modificarile si completarile ulterioare, in special ale art 16 alin. 9 lit g, h, si art 20 alin 5 lit a, b, c, si
ale art. 21
Ordinul Ministrului nr. 1362 / 2018 privind aprobarea procedurii de autorizare, avizare anuala si
de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea
extinsa a producatorului, in special ale art 17 lit e, q (i) si (ii).
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.
In temeiul prevederilor:
Art. 140 alin (1) si (3), art. 154 alin (1), art 196 alin 1 lit (a), art 197 alin 1 si 243 alin 1 lit (a) si (b)
din O.U.G 57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ
In baza dispozitiilor:
Art. 129 alin 2 lit (b), (d) si (e), alin 4 lit (g) alin (7) lit (i), (n), alin 9 lit (a) din O.U.G 57/3 iulie
2019 privind Codul Administrativ.
HOTARAST E:
Art. 1. Se aproba Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de
ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Comuna Jirlau, conform Anexei 1 la prezenta
Hotarare, care face parte integranta din aceasta.
Art.2. Se aproba incheierea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru
deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Comuna Jirlau cu S.C.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

Greenpoint Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a
producatorilor.
Art.3. Se imputerniceste dl. Dragut Daniel, in calitate de Primar al comunei Jirlau, sa semneze
Protocolul de colaborare mentionat la art. 1 din prezenta Hotarare.
Art.4. Protocolul de colaborare avand forma si continutul aprobat conform art. 1 din prezenta
Hotarare va putea fi utilizat in relatia cu orice alt O.I.R.E.P. solicitant, in aceleasi conditii.
Art. 5. Primarul comunei Jirlau, prin aparatul de specialitate din subordine va duce la indeplinire
prezenta Hotarare.
Art. 6. Prezenta hotarare se va comunica Primarului comunei Jirlau, aparatului de specialitate
din subordine desemnat pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari, S.C Greenpoint
Management S.A. si operatorului de salubrizare, S.C. SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU
S.R.L. .
Art.7. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si se va face
publica prin afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Butiseaca Florentina

Nr. 55
Adoptată în şedinţa din 17 octombrie 2019
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE NR. 56
17 octombrie 2019

Privind: ”Actualizarea preturilor si tarifelor utilizate de catre S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
JIRLAU S.R.L, inclusiv colectarea separata, transport separat si depozitarea deseurilor minicipale si a
deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie, inclusiv fractii colectate separat, fara
a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice, baterii si acumulatori”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Raportul privind propunerile pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii de Utilitate Publica
SRL Jirlau, inaintat de conducerea societatii prin adresa nr. 3671/29.05.2018;
-Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-O.G nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-O.U.G nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in
special ale art. 59 alin.(1) A lit. d si e, (3), (4), (5) si (6)
-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare, in special ale art 16 alin. 9 lit g, h, si art 20 alin 5 lit a, b, c, si ale
art. 21
-Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata;
-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.
Vazand prevederile :
-

H.C.L. nr.49/28.06.2013 privind infiintarea S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU

S.R.L,cu asociat unic comuna Jirlau,sub autoritatea Consiliului Local Jirlau;
-

Hotararea Consiliului Local Jirlau nr.61/2013 privind delegarea gestiunii srviciului de salubritate

catre delegatul S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L
-

Art. 140 alin (1) si (3), art. 154 alin (1), art 196 alin 1 lit (a), art 197 alin 1 si 243 alin 1 lit (a) si (b)

din O.U.G 57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ
In baza dispozitiilor:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

-

Art. 129 alin 2 lit (b), (d) si (e), alin 4 lit (g) alin (7) lit (i), (n), alin 9 lit (a) din O.U.G 57/3 iulie

2019 privind Codul Administrativ.
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba actualizarea preturilor si tarifelor utilizate de catre S.C SERVICII DE UTILITATE
PUBLICA JIRLAU S.R.L, inclusiv colectarea separata, transport separat si dpozitarea deseurilor
minicipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie, inclusiv fractii
colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice, baterii si
acumulatori, potrivit Anexelor 1-7, parti integrante ale prezentei hotarari.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea S.C SERVICII DE UTILITATE
PUBLICA JIRLAU S.R.L. .
Art. 3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.
.
.
Preşedinte de şedinţă,
Butiseaca Florentina

Nr. 56
Adoptată în şedinţa din 17 octombrie 2019
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 57
din 17 octombrie 2019
privind: „Aprobarea modificarii contractului de concesiune nr. 4334/28.07.2011 incheiat cu dl. Bulancea T. Nicu
privind suprafata real masurata a terenului apartinand domeniului privat al comunei Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Contractul de concesiune nr. 4334/28.07.2011 incheiat cu dl. Bulancea T. Nicu;
- Incheierea nr. 30153 privind cartea funciara nr. 72788 a terenului amplasat in Tarla 5, Lot 18, teren
intravilan aflat in domeniul privat al comunei Jirlau conform HCL nr. 32/2018 constituind obiectul contractului de
concesiune nr. 4334/28.07.2011, carte funciara din care reiese diferenta dintre suprafata trecuta in contract
respectiv 1.988 mp si suprafata real masurata, respectiv 2.049 mp.
- referatul compartimentului de specialitate privind pretul superficiei;
- expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului registru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului,
- art. 693 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
- 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.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba modificarea contractului de concesiune nr. 4334/28.07.2011 incheiat cu dl. Bulancea T.
Nicu privind suprafata real masurata a terenului apartinand domeniului privat al comunei Jirlau, judetul Braila .
Art 2 Se aproba contractul de superficie ce rezulta din modificarea contractului de concesiune nr.
4334/28.07.2011 incheiat cu dl. Bulancea T. Nicu, privind modificarea suprafetei din contract, respectiv 1.988 mp
cu suprafata real masurata, respectiv 2.049 mp.
Art. 3 1) Obiectul contractului de superficie prevazut la art. 2 il constituie terenul in suprafata de 2.049
mp amplasat in localitatea Jirlau, Cvartal 5, Lot 18, Str. Pintecani, nr. 7;
2) Pretul superficiei este de 400 lei/an, indexabil in raport cu rata inflatiei;
3) Durata superficiei este de 49 de ani de la semnarea noului contract de superficie;
4) Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza efectele contractul de concesiune nr. 4334/28.07.2011.
Art.4.- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea documentaţiei pentru modificarea contractului de concesiune
si transformarea acestuia in contract de superficie, precum si realizarea tuturor documentelor în formă autentică,
cad în sarcina concesionarului.
Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, dl.
Dragut Daniel care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul prevazut la art. 2, în
formă autentică.
Art.6.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Butiseaca Florentina

Nr. 57
Adoptată în şedinţa din 17 octombrie 2019
Cu un număr de 13 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 . 58
17 octombrie 2019

Privind: „Aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Judetului Braila prin Consiliului Judetean Braila,
Comunei Stancuta si a Comunei Visani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA
GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Jirlau, in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este
membru asociat”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Adresa nr. 22/15.10.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, privind
necesitatea acordarii exprese in prealabil a unui mandat special prin Hotarare a Consiliului Local al Comunei
Jirlau, reprezentantului sau in Adunarea Generala a Asociatiei
- 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;
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau;
- Incheierea data de Judecatoria Faurei in Dosarul nr. 896/228/2016 privind validarea in functia de Primar al
Comunei Jirlau a domnului Dragut Daniel ;
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Jirlau nr.29 din 30 iunie 2016 privind constituirea Consiliului Local al
Comunei Jirlau, in urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2016;
Ținând cont de :
- dispozițiile art. 3 alin.(1), art. 8 alin.(1), art. 10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 – republicată - Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice
- art. 35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba acordul favorabil cu privire la aderarea Judetului Braila prin Consiliului Judetean Braila,
Comunei Stancuta si a Comunei Visani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA
GAZ”.
Art.2 Se acorda un mandat special domnului Dragut Daniel, primarul comunei Jirlau, sa voteze in
Adunarea Generala a Asociatiei, Actele Aditionale prin care se modifica, Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si sa semneze Actele Aditionale, in numele si
pe seama Consiliului Local al Comunei Jirlau, dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Asociatiei
Art.3. Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si se va face publica prin
afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Butiseaca Florentina

Nr. 58
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Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 59
17 octombrie 2019
Privind: „Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, judetul Braila,
pe anul 2019”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
•

raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea
bugetului local pe anul 2019.
• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau;
• prevederile H.G. nr.752/2019 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile H.C.L. Jirlau nr. 15/2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlau pe anul
2019;
• 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.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, alin 3, lit. a) precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Jirlău, judetul Braila pe
anul 2019, 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,
Butiseaca Florentina

Nr. 59
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Contrasemnează
Secretarul comunei,
Cioată Ion

