ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 66
din 09.12.2019
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de indata la data de 09.12.2019 ;
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.

Doamna consilier Mucea Vasilica este aleasa 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,
Mucea Vasilica

Nr. 66
Adoptată în şedinţa din 09.12. 2019
Cu un număr de 10 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general U.A.T. Jirlău,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 67
09 decembrie 2018
Privind: „Aprobarea proiectului conform bugetului actualizat „REABILITARE, EXINDERE SI DOTARE
CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA”, proiect finanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Regional 2014-2020, ID 127701”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea intenției
Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru proiectul „REABILITARE, EXINDERE SI
DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA” proiect finanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Regional 2014-2020”;
 HCL 81/23.11.2018 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA
ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN
COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA”;
 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 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;
 Scrisoare finalizare etapa ETF din 15.11.2019, în urma căreia proiectul a fost evaluat cu 67 de
puncte.
Vazand prevederile :
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 2, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.d) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- In temeiul art.139 alin 1, alin. 3, lit d), 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 bugetul actualizat, în urma finalizării etapei de evaluare și selecție al proiectului
„REABILITARE, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU
SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL
BRAILA”, ID MySmis 127701, proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și
sociale, Prioritatea de investiții 8.i – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale contribuie care
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contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește
starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apelul
nr. 2” .
Art 2. Se aprobă bugetul total al proiectului, în valoare de 4.420.031,71 lei, cu TVA inclus, din care
cofinanţarea solicitantului este de 2%, în cuantum de 88.400,63 lei, inclusiv TVA
Art. 3. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local, în cazul obținerii finanțării prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, potrivit legii.
Art 4. Se mandatează domnul Drăguț Daniel, primar al comunei Jirlău, în vederea semnării contractului
de finanțare în momentul aprobării proiectului
Art 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Jirlău.
Art 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Jirlău și Institutiei Prefectului județului Brăila și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet proprie.

Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 67
Adoptată în şedinţa din 09 decembrie 2019
Cu un număr de 10 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general U.A.T.,
Cioată Ion

