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H O T A R A R E A N R . 68
20.12.2019
Privind: „Aprobarea Raportului privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in al doilea semestru
al anului 2019”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau;
- Raportul privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in semestrul al doilea al anului 2017
intocmit de catre Compartimentul de Registru Agricol din cadrul primariei 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;
In conformitate cu prevederile:
- Ordonantei nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 129 alin 1, lit. a), c) si d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 3, lit. i) 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 Raportul privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in semestrul al doilea al
anului 2019, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Jirlau si
Compartimentul de Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Jirlau, judetul
Braila .
Art. 3. Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion

Nr. 68
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 2019
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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H O T A R A R E A N R . 69
20
decembrie 2019
Privind: „Actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii a personalului din aparatul de
specialitate al primarului comunei Jirlau”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
− Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind aprobarea actualizarii organigramei si a
statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului;
− Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune actualizarea si modificarea organigramei si a
statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului ;
− Dispozitiile Primarului Jirlau nr. 390/2019 si 391/2019 privind „Promovarea in grad profesional a dlui Tirila
Catalin, consilier asistent in cadrul
compartimentului registrul agricol, consultanta agricola, in postul
corespunzator
functiei publice de executie de consilier clasa I, grad profesional principal, in cadrul
compartimentului registrul agricol, consultanta agricola„, respectiv „Promovarea in grad profesional a dnei
Purice Theodora-Oana, consilier asistent in cadrul compartimentului registrul agricol, consultanta agricola, in
postul corespunzator functiei publice de executie de consilier clasa I, grad profesional principal, in cadrul
compartimentului registrul agricol, consultanta agricola”, deasemena si Dispozitia primarului nr. 389/2019 privind
„Tranformarea functiei publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Jirlau,
judetul Braila de referent, clasa a III a, grad profesional debutant – Compartimentul – Serviciul de Asistenta
Sociala in functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant”
− Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
−
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare economicosociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală ,
protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati
sportive si de agrement.
Conform prevederilor art. 129 alin. 1 si alin. 3, lit. c) 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 alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii a personalului din aparatul de
specialitate al primarului comunei Jirlau, conform anexei, organigrama si stat de functii, parte integranta a
prezentei hotarari.
Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin compartimentele de
specialitate.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 69
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 2019
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general UAT,
Cioată Ion
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H O T Ă R Â R E NR. 70
din 20 decembrie 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 :
Expunerea de motive al primarului, raportul de specialitate intocmit de catre
compartimentul financiar contabil, impozite si taxe;
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;
Recomandarile formulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
prin adresa nr. 96475/MDRAP/30.01.2015;
Raportul de reevaluare a bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Jirlau,
intocmit de catre SC ANDRONIU CONSULTING SRL Brăila prin expert tehnic evaluator autorizat
A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin Androniu;
În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019
privind Codul administrativ, PARTEA a V – a, Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a
statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale ;
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;
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.

Avand in vedere prevederile art. 129 alin 2, lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
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In temeiul art.139 alin 3, lit. g), 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 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, coloana nr. 5 – va avea urmatorul cuprins: „ 1.957.522,91 lei”.
- Pozitia 2, Conducte distributie apa potabila, in coloana 3 se adauga urmatorul continut:
„Lungime= 23.184 m” si coloana nr. 5 – va avea urmatorul cuprins :”392.824 lei”
- Pozitia 3, Put forat, coloana nr. 5 – va avea urmatorul cuprins :”158.707 lei”;
- Pozitia 4, put forat, coloana nr. 5 – va avea urmatorul cuprins : ”82.669 lei”;
- Pozitia 5, Imobil intravilan comuna Jirlau str. Rm Sarat, nr. 110, coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 132.491 lei”;
- Pozitia 6, Imobil intravilan comuna Jirlau str. Rm Sarat, nr. 105, coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 797.042,91 lei”;
- Pozitia 7, Imobil intravilan comuna Jirlau str. Rm Sarat, nr. 111, coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 109.192,41 lei”;
Pozitia 8, Imobil intravilan comuna Jirlau str. Rm Sarat, nr. 98, coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 469.447 lei”;
Pozitia 9, Imobil intravilan comuna Jirlau str. Rm Sarat, nr. 104, coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 2.070.567,17 lei”;
Pozitia 10, Imobil intravilan comuna Jirlau str. Rm Sarat, nr. 91, coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 1.724.572 lei”;
Pozitia 11, Imobil intravilan comuna Jirlau str. Rm Sarat, nr. 106, coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 189.707 lei”;
Pozitia 12, Teren intravilan (targ nou), coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „ 1.217.208 lei”;
Pozitia 13, Teren intravilan (teren sport), coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „ 24.625 lei”;
Pozitia 14, Monumentul eroilor 1916-1918, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „ 41.658 lei”;
Pozitia 15, Luciu apa Balta Jirlau, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „ 2.421.096 lei”;
Pozitia 16, Cladire statie autobuz, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „ 16.145 lei”;
Pozitia 17, Put forat, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „ 57.548 lei”;
Pozitia 18, Teren extravilan com Jirlau (impadurire protectie), coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 410.181 lei”;
Pozitia 19, Teren intravilan com Jirlau (sala sport si teren sport), coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „ 174.224 lei”;
Pozitia 20, Teren intravilan com Jirlau (Gospodarie apa), coloana 5 va avea urmatorul cuprins:
„170.175 lei”;

Pozitia 21, Teren intravilan com Jirlau Tarlaua 12, parcela 167, lot 1,
urmatorul cuprins: „345.994 lei”;

coloana 5 va avea
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Pozitia 22, Teren extravilan com Jirlau (cimitir comunal), coloana 5 va avea urmatorul cuprins:
„345.994 lei”;
Pozitia 23, Fantana forata, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „6.173 lei”;
Pozitia 24, Fantana forata, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „21.012 lei”;
Pozitia 25, Fantana forata, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „4.752 lei”;
Pozitia 26, Teren intravilan comuna Jirlau ( parc agrement), coloana 5 va avea urmatorul cuprins:
„175.193 lei”;
Pozitia 27, Teren intravilan comuna Jirlau ( teren multifunctional sport), coloana 5 va avea
urmatorul cuprins: „13.395 lei”;
Pozitia 28, Teren intravilan comuna Jirlau ( teren multifunctional sport), coloana 5 va avea
urmatorul cuprins: „27.705 lei”;
Pozitia 29, Teren intravilan comuna Jirlau ( punct colectare deseuri), coloana 5 va avea
urmatorul cuprins: „56.095 lei”;
Pozitia 30, Teren intravilan comuna Jirlau (teren statie vacuum), coloana 5 va avea urmatorul
cuprins: „1.598 lei”;
- Pozitia 31, Imobil comuna Jirlau str. Teilor nr. 21 , coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „149.125
lei”;
- Pozitia 32, Teren intravilan ( gospodarie comunala), coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „13.820
lei”;
- Pozitia 33, Teren intravilan ( parc agrement), coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „75.928 lei”;
- Pozitia 34, Teren intravilan ( gospodarie comunala), coloana 5 va avea urmatorul cuprins:
„140.034 lei”;
- Pozitia 35, Put forat, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „84.544 lei”;
- Pozitia 36, Conducte aductiune apa potabila, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „52.517 lei”;
- Pozitia 37, Drum exploatare comuna Jirlau, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „30.362 lei”;
- Pozitia 38, Teren intravilan comuna Jirlau ( destinatie locuinte specialisti), coloana 5 va avea
urmatorul cuprins: „20.521 lei”;
- Pozitia 39, Teren intravilan comuna Jirlau str. Scolii nr. 65, coloana 5 va avea urmatorul cuprins:
„10.581 lei”;
- Pozitia 40, Drum comunal 44 Pintecani - Jirlau, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „420.710
lei”;
- Pozitia 41, Imobil si teren str. Pietii nr. 5, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „57.035 lei”;
- Pozitia 42, Imobil intravilan ( parc jaoaca copii), coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „32.581,01
lei”;
- Pozitia 43, Imobil intravilan ( amenajare centru civic), coloana 5 va avea urmatorul cuprins:
„358.772,70 lei”;
- Pozitia 44, Canalizare pluviala, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „1.969.289,29 lei”;
- Pozitia 45, Teren extravilan neproductiv T 8 P165,coloana 5 va avea urmatorul cuprins:„674,00 lei”
Art. 2 a) Se ia act de eroarea de dubla inscriere a pozitiei 26 (Teren intravilan comuna Jirlău –
Destinatie : Staţie alimentare cu apă ) cu pozitia 43 ( Parc joaca pentru copii str. Mecanizatorilor, com.
Jirlau ) – din Anexa privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau
adoptata prin H.C.L. nr. 54/2018 privind „Modificarea si actualizarea Inventarului Bunurilor care apartin
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domeniului public al comunei Jirlau, judetul Braila”, fiind acelasi teren inscris de doua ori in anexa
printr-o eroare .
b) Se va renumerota corespunzator, pozitia 27 devenind pozitia 26.
Art. 3
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. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin
aparatul propriu de specialitate.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Braila,
deasemenea si persoanelor interesate prin grija secretarului comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 70
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 2019
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 71
20.12.2019

Privind “Aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 385/2019 privind
rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2019”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2019
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 385/2019 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. 385/2019 privind
rectificarea bugetului local al comunei 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,
Mucea Vasilica

Nr. 71
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 2019
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 72
20 decembrie 2019
privind “Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea Scolii
Gimnaziale Jirlau, str. Rm Sarat, nr. 104, comuna Jirlau, judetul Braila”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind a“Aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Jirlau, str. Rm
Sarat, nr. 104, comuna Jirlau, judetul Braila”
 Devizele generale intocmite de catre maagerul de proiect, secretarul general al UAT;
 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.
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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea Scolii
Gimnaziale Jirlau, str. Rm Sarat, nr. 104, comuna Jirlau, judetul Braila”, conform Devizului general- anexa nr. 1 la
prezenta hotarare, , dupa cum urmeaza :
- suprafata totala a investitiei: 911,3 mp .
- valoarea totala a investitiei este de 4.123.713,45 lei cu TVA inclus, din care 3.449.651,08 lei
reprezentand constructii montaj si 336.551,33 lei reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute.
- Durata de realizare C+M – 24 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, in bugetul local va fi prevazuta suma de 306.780,50 lei reprezentand partea de
cofinantare a comunei Jirlau, judetul Braila, in cadrul obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea Scolii
Gimnaziale Jirlau, str. Rm Sarat, nr. 104, comuna Jirlau, judetul 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
“Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Jirlau, str. Rm Sarat, nr. 104, comuna Jirlau, judetul 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. 72
Adoptată în şedinţa din 20 decembrie 2019
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 73
20 decembrie 2019
privind “Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
naturale in comuna Jirlau, judetul Braila”.

“Infiintare distributie de gaze

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind “Aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Jirlau, judetul
Braila”.
 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice;
 Legea nr. 123/2012 a gazelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
 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;
 Devizul general intocmit in cadrul studiului de fezabilitate elaborat de catre S.C. SST GRUP TERMO
S.R.L. IASI
 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.
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 Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare
distributie de gaze naturale in comuna Jirlau, judetul Braila” elaborat de catre S.C. SST GRUP TERMO S.R.L.
IAS. conform Devizului general- anexa nr. 1 la prezenta hotarare, , dupa cum urmeaza :
- lungimea totala a investitiei: 39.683 ml .
- valoarea totala a investitiei este de 17.862.593,53 lei cu TVA inclus, din care 15.249.784,64 lei
reprezentand constructii montaj si 762.489,23 lei reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute.
- Durata de realizare C+M – 24 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, in bugetul local va fi prevazuta suma de 1.665.869,66 lei reprezentand partea de
cofinantare a comunei Jirlau, judetul Braila, in cadrul obiectivului de investitii “Infiintare distributie de gaze
naturale in comuna Jirlau, judetul 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
“Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Jirlau, judetul Braila”, se obliga primarul comunei Jirlau prin
aparatul de specialitate, iar comunicarea catre persoanele interesate se face prin grija secretarului comunei.
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Privind: „Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de
colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si
intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor”
in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si
mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Avand in vedere:
- Adresa nr. 563/03.12.2019 din partea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
DUNAREA” BRAILA, privind necesitatea adoptarii acestei hotarari;
- Hotararea Consiliului Local Jirlau, nr. 54/30.09.2008, privind aprobarea asocierii Comunei
Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau, cu Judetul Braila si unitatile administrativ-teritoriale de pe raza
Judetului Braila, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA”
Braila;
- Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judetul Brăila” al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA”
Brăila, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Jirlau, nr. 86/30.08.2011,cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Prevederile art.16 alin.(3), lit. c), lit. e), si lit. o) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila;
- Prevederile art. 2 lit. e), art. 8 alin. (3) lit. d, d^1, d^2, art.10 alin. (5), art. 22 alin.(4) si art. 30
alin.(1) si (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- Prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurile
din ambalaje;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 a salubrizării cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii achizițiilor publice nr. 98/2016;
- Conform art. 129 alin. (1) lit. b si d, alin. (7) lit. n), art. 132 din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ
În temeiul
administrativ,

art. 139

alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul

H O T A R A S T E :
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Art.1
a)

Avizează Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila cu Indicatorii de
performanta, conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare;

b)

Aproba Studiul de Oportunitate pentru delegarea activitatilor specifice de salubrizare care
fac obiectul SMID din Judetul Braila si pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere
cai publice in Municipiul Braila” conform Anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare și
Gestiunea delegata, ca modalitate de gestiune a activitatilor specifice de salubrizare in judetul
Braila;

c)

Avizează Documentatia de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţii de colectare şi
transport a deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si
intretinere cai publice in municipiul Braila”, (respectiv Studiul de Fundamentare, Fisa de date,
Caietul de sarcini, Contractul si Formularele), conform Anexei 3 la prezenta Hotarare.

Art.2

Acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Jirlau, domnului primar
Daniel Dragut, ca în numele şi pentru Comuna Jirlau să voteze pentru aprobarea în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila a urmatoarelor :
a) Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila cu Indicatorii de performanta, conform
Anexei 1;
b) Studiul de Oportunitate pentru delegarea activităților specifice de salubrizare care fac obiectul
SMID din Județul Brăila și pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice
in Municipiul Brăila” conform Anexei 2;
c) Documentatia de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai
publice in municipiul Braila”, conform Anexei 3;
d) Modificarile contractuale ulterioare semnării contractului;
e) Actul Aditional nr.3 cu privire la modificarea Documentului de pozitie conform Anexei 4, parte
integranta din prezenta Hotarare.
Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, prin
Presedintele Asociatiei, Aparatul Tehnic si Comisia de evaluare, pentru :

Art.3

a) Derularea procedurii de achiziţie publica aferentă atribuirii „Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila şi a activității de măturat,
spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila,” (publicarea documentaţiei de atribuire, a
anunţului de participare, elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanţi,
efectuarea modificărilor necesare în Fişa de Date a Achiziţiei, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea
dosarului achiziţiei publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziţie şi orice alte
documente necesare derulării şi finalizării procedurii de achizitie);
b) Modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale diferitelor
autoritǎți de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici.
c) Semnarea „Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor
municipale în judeţul Brăila şi a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în
Municipiul Brăila” de catre Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA”
Brăila în numele si pe seama UAT Jirlau.
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Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila pentru
incheierea protocoalelor de colaborare cu OIREP-urile in numele si pe seama Unitatilor Administrativ
Teritoriale membre ADI „ECO DUNAREA” Braila.

Art.4

Art.5

Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre reprezentantul legal, prin participarea la
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila.

Art.6

Prin grija secretarului comunei Jirlau, prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.
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