ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 71
din 27.10.2020
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinara la data de 27.10.2020 ;
Având în vedere prevederile art. 123 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.unic.

Domnul consilier Pana 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,
Pana Victor

Nr. 71
Adoptată în şedinţa din 27.10.2020
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general U.A.T. Jirlău,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
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HOTĂRÂREA Nr. 72
din 27.10.2020

Privind alegerea „Alegerea domnului consilier local Pană Victor in functia de viceprimar al comunei
Jirlau, judetul Braila”
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinara la data de 27.10.2020 ;
Având în vedere
- Propunerea dlui primar al comunei Jirlau, dl Dragut Daniel, ca functia de viceprimar al comunei
Jirlau sa fie ocupata de catre dl consillier local Pana Victor;
- prevederile art. 152 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Ordinul Prefectului judeţului Braila nr. 440 din 23 octombrie 2020 privind constatarea indeplinirii
conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Jirlau din judetul Braila ales in urma
alegerilor din data de 27 septembrie 2020;
- rezultatul votarii consemnat in procesul verbal incheiat de comisia de numarare a voturilor
potrivit caruia domnul Pana Victor a obtinut votul majoritatii absolute a consilierilor locali pentru functia
de viceprimar al comunei Jirlau,
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. Domnul consilier local Pană Victor este ales in functia de viceprimar al comunei Jirlau, judetul
Braila.
Art. 2
1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.
2) În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte
de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă
formalitate.
Art. 3 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Art. 4 1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de
drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia.
2) Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija secreatarului general al UAT
Jirlau.
Preşedinte de şedinţă,
Pană Victor
Nr. 72
Adoptată în şedinţa din 27.10.2020
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general U.A.T. Jirlău,
Cioată Ion
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HOTĂRÂREA Nr. 73
din 27.10.2020
Privind „Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local Jirlau, judetul Braila”
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinara la data de 27.10.2020 ;
Având în vedere
- Propunerea dlui primar al comunei Jirlau, dl Dragut Daniel, privind organizarea comisiilor de
specialitate ale consiliului local Jirlau, judetul Braila;
-

prevederile art. 124, art. 125 si art. 126 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.

57/2019 privind Codul administrativ;
-

Ordinul Prefectului judeţului Braila nr. 440 din 23 octombrie 2020 privind constatarea indeplinirii

conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Jirlau din judetul Braila ales in urma
alegerilor din data de 27 septembrie 2020;
-

Alegerea, prin vot deschis, a presedintilor, secretarilor si a membrilor comisiilor de specialitate,

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 aproba organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local Jirlau, judetul Braila,

stabilindu-se pe domenii de specialitae, in urmatoarea componenta :
a) Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului,
servicii şi control :
1. Pană Victor, presedinte
2. Mucea Vasilica, secretar
3. Mucea Zinel, membru
4. Nedelcu Marin, membru
5. Dunose Ion, membru
b) Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de
agrement :
1. Butiseacă Florentina , presedinte
2. Ciochină Mihaela,secretar
3. Dunose Gheorghe, membru
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c) Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei
publice, a drepturilor cetăţenilor :
1. Aristotel Vasile, presedinte
2. Purice Mirela, secretar
3. Mucea Ionel Marian, membru
4. Bulancea Niță, membru
5. Nețiată Mihai, membru
Art. 2 Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă
consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija secreatarului general al UAT
Jirlau.

Preşedinte de şedinţă,
Pană Victor

Nr. 73
Adoptată în şedinţa din 27.10.2020
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general U.A.T. Jirlău,
Cioată Ion

