ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 1
28.01.2020
privind „Actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau ”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind „actualizarea
planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau ”
 Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau actualizat prezentat de sef SVSU
Jirlau d-l Badea Gabriel;
 art.4,alin.2,art.13 din Legea nr.307/2006,privind apararea impotriva incendiilor;
 Ordinul MAI nr.132/2007,pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiza si
acoperire a riscurilor si a structurii cadru .
 raportul de avizare al Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Jirlau,
In baza prevederilor: art. 129 alin 2, lit.d) 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 actualizarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor comuna Jirlau , potrivit
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de preşedinte
al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi si Institutiei Prefectului
Braila prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretarul general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion
Nr. 1
Adoptată în şedinţa din 28 ianuarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.2
28.01.2020
privind : ”Inscrierea datelor in registrul agricol prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive intocmita de Primarul comunei prin care propune Consiliului Local al
comunei Jirlau înscrierea datelor în registrul agricol prin invitarea la primărie a persoanelor fizice
care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
 raportul întocmit de Compartimentul Registrul Agricol ;
În conformitate cu prevederile:
 Ordonantei de Guvern nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009;
 art.7, alin.(1) lit e şi ale alin (6) din Ordinul nr. 734/2015 al ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale, privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada
2015 – 2019;
In baza prevederilor: art. 129 alin 2, lit.d) 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 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se instituie si procedura de înscriere a
datelor în registrul agricol prin invitarea la sediul primariei a persoanelor fizice care au obligaţia să
efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
Art. 2 Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului, va
publica prin afisare prevederile prezentei hotărâri, pentru a fi cunoscute de cei interesati şi vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prin grija Secretarului comunei va fi comunicata persoanelor interesate si Institutiei
Prefectului Braila.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion
Nr. 2
Adoptată în şedinţa din 28 ianuarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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HOTARAREA NR.3
28.01.2020
Privind “:Aprobarea Planului de actiune si lucrarilor de interes local, pentru repartizarea orelor de
munca persoanelor beneficiare de ajutor social in anul 2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLAU
Avand in vedere :

Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau ;

Planului de actiune si lucrarilor de interes local,pentru repartizarea orelor de munca
persoanelor beneficiare de ajutor social in anul 2018,prezentat de viceprimarul comunei;

Art. 6 alineatul (7)din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare,Legea nr.276/2010;

Hotarârea Guvernului României nr. 50/19.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Raportul favorabil al Comisiei pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati
sportive si de agrement din cadrul Consiliului local al comunei Jirlau;
In baza prevederilor :
Art. 129 alin. 2 lit. d) si art 196 alin 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. 1 si art 196 alin 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1.-Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2020, potrivit Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.1, precum şi lista cuprinzând
beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local, se afişează
la sediul primăriei prin grija serviciului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin intermediul
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion
Nr. 3
Adoptată în şedinţa din 28 ianuarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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HOTARAREA NR.4
28.01.2020

Privind “Aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 1/2020 privind acoperirea
definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Jirlau, judetul Braila, pe
anul 2019”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2020
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 1/2020 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, alin 2, lit.b), si lit. c) alin.4, lit. a) 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. 1/2020 privind
acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Jirlau, judetul
Braila, 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. 4
Adoptată în şedinţa din 28.01.2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion
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HOTARAREA NR.5
28 ianuarie 2020

Privind: „Aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu 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. 142/23.12.2019 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 Comunei Ulmu 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,
Mucea Vasilica

Nr. 5
Adoptată în şedinţa din 28 ianuarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion
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HOTARAREA NR.6
28 ianuarie 2020
Privind “Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Construire sală de sport cu tribuna 180 locuri, Str. Rm. Sărat, nr.
279 B, sat Jirlău, comuna Jirlău, județul Brăila”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Drăguț Daniel, privind “Predarea către
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”
S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect
pilot - „Construire sală de sport cu tribuna 180 locuri, Str. Rm. Sărat, nr. 279 B, sat Jirlău, comuna
Jirlău, județul Brăila”;
 Hotararea Consiliului Local Jirlău nr. 11/25.02.2019 privind „Modificarea si completarea
Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau, judetul Braila”
 Partea a V-A, Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau unitatilor
administrativ-teritoriale din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul
administrative;
 Ordonanta Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonantei
Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” S.A ;
 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 2, lit.b) si lit. c), alin.6, lit.a), alin. 7 lit. a), c), e) si f) 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 predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în comuna
Jirlău, judeţul Brăila, aflat în proprietatea comunei Jirlău, în suprafaţă de 6.741 mp, identificat potrivit
Cărții funciare nr. 72457, nr. topo 72457, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de
către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire sală de sport cu tribuna 180 locuri, Str. Rm.
Sărat, nr. 279 B, sat Jirlău, comuna Jirlău, județul Brăila”.
Art.2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor
în vigoare.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Jirlău, județul Brăila a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat
etc.).
Art. 4. Consiliul Local al comunei Jirlău, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.
Art.5. Consiliul Local al Comunei Jirlău se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului
realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.
Art.6 Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii obiectivului
de investitii „Construire sală de sport cu tribuna 180 locuri, Str. Rm. Sărat, nr. 279 B, sat Jirlău, comuna
Jirlău, județul Brăila”, se obligă primarul comunei Jirlău prin aparatul de specialitate, iar comunicarea
către persoanele interesate se face prin grija secretarului general UAT.

Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 6
Adoptată în şedinţa din 28 ianuarie 2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

