ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C ON S I L I U L L O C A L

HOTARAREA NR.7
14 februarie 2020
Privind: „Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlau, judetul Braila pe anul 2020 si
estimarilor pentru anii 2021-2023.”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
 raportul serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau.
 adresa Admnistratiei Judetene a Finantelor Publice Braila nr. 24135/1.02.2020 privind sumele defalcate
din taxa pe valoarea adaugata , aprobate prin Decizia nr.2/11.02.2020.
 Adresa nr. 22647/13.01.2020 privind estimarea sumelor a fi incasate in anul 2019 din impozitul pe venit si
venituri proprii din impozite si taxe locale;
 HCJ Braila nr.8/21.01.2020 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din
impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si
comunale, pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023;
 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 :
- art.19,alin.1,art.20,alin.1,lit.a si art.39,alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
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.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 a) Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Jirlău, judetul Braila pe anul 2020 si
estimarilor pentru anii 2021-2023, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
b) Se aproba Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2020 ce cuprinde si Programul anual al achizitiilor
publice pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 2

Se aproba utilizarea sumei de 10 mii lei din excedentul bugetar rezultat la 31.12.2019 si a anilor

precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare prevazute in bugetul pe anul 2020.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul compartimentului
financiar contabil.
Art. 4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi

Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 7
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 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.8
14 februarie 2020
Privind: „Aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii al comunei Jirlau ,judet Braila ,pe anul 2020 si estimarilor pentru anii 2021-2023”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
 Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau
 raportul serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau.
 Ordinul 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri
si cheltuieli ale institutiilor publice autonome , institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, modificat si completat,
 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 :
- art.19,alin.1,art.20,alin.1,lit.a si art.39,alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
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.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. -Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii al comunei Jirlau ,judet Braila, pe anul 2020 si estimarilor pentru anii 2021-2023, conform
anexei la prezenta hotarare.
Art. 2
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion
Nr. 8
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C ON S I L I U L L O C A L

HOTARAREA NR.9
14 februarie 2020

privind: „Aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:





Referat al primarului de aprobare a proiectului de hotarare;
raportul serviciului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau;
conventia de imprumut;
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 :
 art.6,art.7,art.8 din Ordinul 1417/2015 pt. aprob. Normelor metod. prv. mecanismul de acord. si
derulare a împrumuturilor acordate unitãtilor administrativ - teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a)
din OUG nr. 46/2015 pt. stab. unor mãsuri financiare si pt. modif. si compl. unor acte;
 art.19,alin.1,art.20,alin.1,lit.a si art.39,alin.(6)
din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale ;
 Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
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.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. -Se aproba bugetul creditelor interne pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 2
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art. 4 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. 9
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C ON S I L I U L L O C A L

H O T A R A R E A N R . 10
14 februarie 2020

Privind: „Aprobarea acordului privind retragerea Comunei Tichilesti din calitatea de membru fondator- membru
asociat al Asociatiei 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. 11/30.01.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, privind
necesitatea emiterea de Hotarari de Consilii Locale privind retragerea Comunei Tichilesti din calitatea de membru
fondator - membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”
- 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 privind retragerea Comunei Tichilesti din calitatea de membru fondatormembru asociat al Asociatiei 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. 10
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

ROMÂNIA
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H O T A R A R E A N R . 11
14 februarie 2020
Privind: „Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai
Proiectului – pentru UAT Comuna Jirlau”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Adresa nr. 37 din 23.01.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin care se
solicita adoptarea de catre Consiliul Local, a unei - Hotarari - privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul
Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT
Comuna Jirlau, pe baza urmatoarelor documente anexate Adresei:
- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.24 din 16.01.2020, prin
care i-a solicitat Asociatiei, sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre
Consiliul Local al Comunei in calitate de Beneficiar direct de investitii din acest Proiect, Hotarare de
care este conditionata semnarea Contractului de Finantare cu Autoritatea de Management a
Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
- Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;
- Indicatorii Tehnico-Economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - pe Sistemul de Alimentare cu Apa - pentru UAT
Comuna Jirlau -;
- Indicatorii Tehnico-Economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - pe Sistemul de Canalizare - pentru UAT Comuna
Jirlau ;
- Centralizatorul Principalilor Indicatori Tehnico-Economici ai investitiilor din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;
- Avizul nr.932 din 15.01.2020 al Comisiei Tehnico-Economice a Operatorului S.C. Compania de
Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si
Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - Faza Studiu de Fezabilitate;
- Hotararea nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind acordarea Avizului Consultativ
asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;
- prevederile Art.9 literele a), b) si c) si ale Art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.9, ale Art.10 alin.(1) literele a) si b), ale Art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(4) si alin.(5), ale
Art.12 alin.(1) literele a) si b), ale Art.14 literele a) si b), ale Art.15 alin.(1) litera f), ale Art.22 alin.(1)
litera b) si alin.(2) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Articolului 16 - Drepturile Delegatarului - alin.1) punctele 1, 2 si 3; prevederile Articolului
17 - Obligatiile Delegatarului - alin.1) punctele 13 si 14, prevederile Articolului 18 - Principiile de Baza
ale Serviciilor – alin.1) literele a) si b) si alin.2) punctul 24 - din Capitolul III - Partile Contractante - din
Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Articolului 9 – Principii Generale – punctul 9.9 – Impartirea Investitiilor Intre Unitatile
Administrativ Teritoriale Delegatare – din Capitolul II – Finantarea Lucrarilor / Investitiilor – din Titlul I –

ROMÂNIA
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Principii Operationale – din Dispozitii Speciale – Partea Comuna - a Contractului de Delegare a
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(3) litera d), alin.(4) literele e), f) si g) si alin.(7) litera
n), ale Art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau, Judetul Braila;
- 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.12 alin.(1) litera c) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art.17
alin.(2) lit.b) punctul 4 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al
Articolului 16 alin.1) punctul 2 din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670
din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor Art.139 alin.(3) litera d)
coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba :
(1) Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si
Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – Anexa 1 – parte integranta din prezenta
Hotarare.
(2) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului – pe Sistemul de Alimentare cu Apa, pentru
UAT Comuna Jirlau – Anexa 2 – parte integranta din prezenta Hotarare.
(3) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului – pe Sistemul de Canalizare, pentru UAT
Comuna Jirlau – Anexa 3 – parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2. (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile legii, prin grija
secretarului general al Comunei Jirlau si dusa la indeplinire prin grija Primarului Comunei Jirlau.
(2) Prin grija secretarului general al Comunei Jirlau, se va comunica Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila - in 2 (doua) exemplare originale - prezenta Hotarare cu Anexele 2 si 3
- parte integranta, din care un exemplar, va fi pus la dispozitia Operatorului S.C. Compania de Utilitati
Publice Dunarea Braila SA, ca Anexa la documentatia in baza careia, se va semna Contractul de
Finantare a investitiilor din acest Proiect - cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion

Nr. 11
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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H O T A R A R E A N R . 12
14 februarie 2020

Privind: „Aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de
Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin care se
solicita adoptarea de catre Consiliul Local, a unei - Hotarari - privind aprobarea Listei de Investitii
Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa
Uzata, in perioada de programare 2014 – 2020 - conform Studiului de Fezabilitate, care se vor realiza
prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014 – 2020, pe baza urmatoarelor documente anexate Adresei:
- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.24 din 16.01.2020, prin
care i-a solicitat Asociatiei, sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre
Consiliul Local;
- Lista de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 –
2020;
- Lista de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada
2014 – 2020;
- Avizul nr.932 din 15.01.2020 al Comisiei Tehnico-Economice a Operatorului S.C. Compania de
Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si
Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - Faza Studiu de Fezabilitate;
- Hotararea nr.2 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind avizarea Listei de Investitii
Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa
Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;
- Hotararea nr.11 din 14.02.2020 a Consiliului Local - Jirlau - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Jirlau;
- prevederile Art.9 litera c) si ale Art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.10 alin.(1) literele a) si b), ale Art.11 alin.(1), alin.(2) si alin.(4), ale Art.12 alin.(1) litera
a) si ale Art.15 alin.(1) litera f) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(4) literele e), f) si g) si alin.(7) litera n), ale Art.197
alin.(4) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile alin.1) punctul 4 al Articolului 16 – Drepturile Delegatarului -, prevederile alin.1) punctele 8
si 9 ale Articolului 17 - Obligatiile Delegatarului - din Capitolul III - Partile Contractante - Titlul I Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii
nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
C ON S I L I U L L O C A L

- Referatul de aprobare al primarului Comunei 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 temeiul prevederilor art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila si al prevederilor Art.139 alin.(3) litera d) coroborate cu prevederile
Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa care se vor
realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014 – 2020 - Anexa nr.1 - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 – Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata care se vor realiza
prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014 – 2020 - Anexa nr.2 - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.3 – (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile legii,
prin grija secretarului general al Comunei Jirlau si dusa la indeplinire prin grija Primarului Comunei
Jirlau.
(2) Prin grija secretarului general al Comunei Jirlau, prezenta Hotarare cu Anexele nr.1 si nr.2
- parte integranta, va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in 2
(doua) exemplare originale, din care un exemplar, va fi pus la dispozitia Operatorului S.C. Compania
de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, ca Anexa la documentatia, in baza careia se va semna
Contractul de Finantare a investitiilor din acest Proiect - cu Autoritatea de Management a Proiectului,
din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion

Nr. 12
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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H O T A R A R E A N R . 13
14 februarie2020

Privind: „Punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care
se vor realiza in Comuna Jirlau”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Adresa nr. 37 din 23.01.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin care
solicita adoptarea de catre Consiliul Local, a unei - Hotarari - privind punerea la dispozitia Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 –
2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in Comuna Jirlau, pe
baza urmatoarelor documente anexate Adresei:
- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.24 din 16.01.2020, prin
care i-a solicitat Asociatiei, sa realizeze demersurile legale, pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre
Consiliul Local al Comunei Jirlau in calitate de Beneficiar direct de investitii din acest Proiect - Hotarare
-, de care este conditionata semnarea Contractului de Finantare cu Autoritatea de Management a
Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
- Situatia terenurilor din domeniul public al Comunei Jirlau aferente investitiilor din Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;
- Formularul de Adeverinta referitor la situatia juridica a terenurilor inscrise in - Situatia terenurilor – de
mai sus;
- Hotararea nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind acordarea Avizului Consultativ
asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014– 2020;
- Hotararea nr.11 din 14.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Jirlau - privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul
Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT
Comuna Jirlau;
- prevederile Art.3 alin.(1), alin.(2), Art.4 alin.(1) si alin.(2), ale Art.5 alin.(1), alin.(10), alin.(12), alin.(13),
alin.(14) si alin.(15), ale Art.8 alin.(1) si alin.(3) literele a) si b), ale Art.9 alin.(1) literele a), b) si c) si ale
Art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.2 alin.(1) si alin.(2), ale Art.9, ale Art.10 alin.(1) literele a) si b), art.11 alin.(1), alin.(2) si
alin.(4), ale Art.12 alin.(1) literele a), b) si c), ale Art.15 alin.(1) litera f) si ale Art.27 alin.(2) din Legea
nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile alin.4) al Articolului 3 - Scopul, Principii Generale si Obiective ale prezentului Contract de
Delegare – din Capitolul I – Delegarea – Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Articolului 16 - Drepturile Delegatarului - alin.1) punctele 1, 2 si 3 si prevederile Articolului
17 - Obligatiile Delegatarului - alin.1) punctele 7, 8, 9, 13, 14 si 16 - din Capitolul III - Partile
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Contractante - Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale Contractului
de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Articolului 17 – Definitia Drepturilor de Trecere ; Articolului 18 – Exercitarea Drepturilor de
Trecere , Articolului 19 – Despagubirile pentru Prejudiciile provocate de Drepturile de Trecere,
Articolului 20 – Folosinta Drumurilor Publice si Private – si Articolului 21 – Protectia Mediului – din
Capitolul IV – Respectarea Dreptului de Trecere – din Dispozitii Speciale – Partea Comuna a
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) literele b), c) si d), alin.(3) litera d), alin.(4) literele e), f) si g), si
alin.(7) litera n), ale Art.139 alin.(3) litera g), ale Art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei 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 temeiul prevederilor Articolului 17 - Obligatiile Delegatarului - alin.1) punctul 16 - din
Capitolul III - Partile Contractante - Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile
ulterioare, al prevederilor Art.139 alin.(3) litera g), coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din
O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – a terenurilor aferente investitiilor, care
se vor realiza in Comuna Jirlau, conform - Situatiei terenurilor din domeniul public al Comunei Jirlau
aferente investitiilor din acest Proiect - Anexa - si parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. In baza Situatiei terenurilor din domeniul public al Comunei Jirlau aferente investitiilor din
acest Proiect - Anexa - si parte integranta din prezenta hotarare, Primarul si secretarul general al
Comunei Jirlau, vor emite - Adeverinta - prevazuta in preambulul prezentei hotarari, din care sa rezulte
ca :
a) terenurile prevazute in - Anexa - parte integranta din prezenta Hotarare, se afla in domeniul public
al Comunei Jirlau si sunt administrate de catre Consiliul Local al Comunei Jirlau;
b) terenurile prevazute in - Anexa - parte integranta din prezenta Hotarare, se afla in posesia
Comunei Jirlau.
Art.3. (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile legii,
prin grija secretarului general al Comunei Jirlau si dusa la indeplinire prin grija Primarului Comunei
Jirlau.
(2) Prin grija secretarului general al Comunei Jirlau, se va comunica Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila :
a) in 2 (doua) exemplare originale - prezenta Hotarare;
b) in 2 (doua) exemplare originale - Situatia terenurilor din domeniul public al Comunei Jirlau
aferente investitiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din
Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare;
c) in 2 (doua) exemplare originale - Adeverinta – prevazuta la Art.2 de mai sus.
(3) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, va pune la dispozitia Operatorului S.C.
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, cate un exemplar original al documentelor prevazute
la alin.(2) de mai sus, care constituie Anexe la documentatia in baza careia, se va semna Contractul de
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Finantare a investitiilor din acest Proiect - cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion

Nr. 13
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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H O T A R A R E A N R . 14
14 februarie 2020

Privind: „Aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor
Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
-- Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin care
solicita adoptarea de catre Consiliul Local, a unei - Hotarari - privind aprobarea Planului Anual de
Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor
Analizei Cost – Beneficiu
din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, pe baza urmatoarelor documente anexate Adresei:
- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.24 din 16.01.2020, prin
care i-a solicitat Asociatiei, sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre
Consiliul Local;
- Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor
Analizei
Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;
- Hotararea nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind acordarea Avizului Consultativ
asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014 –
2020;
- Hotararea nr.11 din 14.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Jirlau - privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul
Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT
Comuna Jirlau;
- prevederile Art.6, ale Art.7, ale Art.8 alin.(1) si alin.(3) literele a), k) si m), ale Art.9 alin.(2) literele d) si
h), ale Art.10 alin.(6), ale Art.11 alin.(1), ale Art.20 alin.(1) litera k), ale Art.43 alin.(3) si alin.(4) si ale
Art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.11 alin.(4), ale Art.12 alin.(1) literele a), b), i) si l), ale Art.13 alin.(1), ale Art.15 alin.(1)
litera f), ale Art.16 alin.(2) litera b), ale Art.17 alin.(1), ale Art.35 alin.(3), alin.(4) si alin.(5) si ale Art.36
alin.(2) si alin.(5) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Articolului 36 – Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit – alin.1) Dispozitii Generale –
punctul 1 litera a); alin.2) Preturile si Tarifele – punctul 1 subpunctul 1.1, punctele 2, 3, 6, 7 si 8; alin.3)
Alte surse de venit pentru finantarea si co-finantarea investitiilor – punctele 1, 2, 3, 4 si 5 – din Capitolul
I – Sistemul Financiar – Titlul II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil din Dispozitii Generale ale
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu :
- prevederile Articolului 24 – Preturile si Tarifele –, ale Articolului 25 – Modificarea / Ajustarea Preturilor
si Tarifelor – si ale Articolului 26 – Revizuirea la Cinci Ani – din Titlul III – Sistemul de Preturi si Tarife –
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din Dispozitii Speciale – Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Articolului 16 – Reguli – punctele 16.1 si 16.2 – din Titlul III – Pretul – din Dispozitii
Speciale – Partea de Apa si ale Articolului 12 – Reguli – punctele 12.1 si 12.2 – din
Titlul III –
Tariful – din Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii
nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.17 alin.(2) litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea
Braila;
- prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) literele b), c) si d), alin.(3) litera d), alin.(4) literele e), f) si g) si
alin.(7) litera n), ale Art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei 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 temeiul prevederilor Art.43 alin.(5) din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Art.35
alin.(2) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor Art.139 alin.(3) litera d), coroborate cu
prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform
rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – Anexa si
parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 - Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei
Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – va fi parte integranta din Strategia
de stabilire, modificare si / sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa
si de canalizare delegate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. pe
perioada 2020 – 2024.
Art.3 - (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile legii,
prin grija secretarului general al Comunei Jirlau si dusa la indeplinire prin grija Primarului Comunei
Jirlau.
(2) Prin grija secretarului general al Comunei Jirlau, prezenta Hotarare cu Anexa parte
integranta, va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in 2 (doua)
exemplare originale, din care un exemplar, va fi pus la dispozitia Operatorului S.C. Compania de
Utilitati Publice Dunarea Braila SA, ca Anexa la documentatia, in baza careia se va semna Contractul
de Finantare a investitiilor din acest Proiect - cu Autoritatea de Management a Proiectului, din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene.
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Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion

Nr. 14
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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H O T A R A R E A N R . 15
14 februarie 2020

Privind: „Aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Jirlau, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de
Fezabilitate cu anexele aferente”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin care
solicita adoptarea de catre Consiliul Local al Comunei Jirlau, a unei - Hotarari - privind aprobarea
contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea noastra Administrativ Teritoriala, in calitate de
Beneficiar direct de investitii in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente, pe
baza urmatoarelor documente anexate Adresei:
- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.24 din 16.01.2020, prin
care i-a solicitat Asociatiei, sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre
Consiliul Local;
- Centralizatorul privind contributia la cofinantarea datorata de UAT-urile Beneficiare ale Investitiilor
incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate – Cap.10 – Analiza
cost – beneficiu
– 10.2.7. Surse de finantare;
- Hotararea nr. 1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind acordarea Avizului
Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;
- Hotararea nr.11 din14.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Jirlau - privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul
Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT
Comuna Jirlau;
- prevederile Art.8 alin.(1), ale Art.9 alin.(1) literele d) si h), ale Art.10 alin.(1), alin.(5), alin.(6) si alin.(7),
ale Art.11 alin.(1) si alin.(4) literele a) si a1), ale Art.25 alin.(5), ale Art.44 si ale Art.521 din Legea
nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Art.9 alin.(1), ale Art.10 alin.(1) literele a) si b), ale Art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3) si
alin.(4), ale Art.12 alin.(1) literele a), b) si g), ale Art.15 alin.(1) literele f) si h) si ale Art.17 alin.(1) din
Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Articolului 16 - Drepturile Delegatarului - alin.1) punctele 5 si 6; prevederile Articolului 17 Obligatiile Delegatarului - alin.1) punctele 8, 9, 14 si 21 si alin.2) punctul 1 prevederile Articolului 18 Principiile de Baza ale Serviciilor – alin.2) punctul 24 -; prevederile Articolului 24 – Respectarea
Prevederilor Legale – si prevederile Articolului 27 – Drepturile Operatorului – punctul 5 – din Capitolul
III - Partile Contractante - din Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- prevederile Articolului 9 – Principii Generale – din Capitolul II – Finantarea Lucrarilor / Investitiilor –
din Titlul I – Principii Operationale – din Dispozitii Speciale – Partea Comuna - a Contractului de
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.4 alin.(1) si alin.(2), ale Art.5 alin.(1) litera h), alin.(2) litera f) punctele 2 si 3, ale Art.14
si ale Art.17 alin.(2) litera b) punctul 2 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea
Braila;
- prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(3) litera d), alin.(4) literele a), e), f) si g) si alin.(7)
litera n), ale Art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau, Judetul Braila;
- 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 ale Art.37 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.241/2006 – Legea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
al art.17 alin.(2) lit.b) punctul 2 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al
prevederilor Articolului 9 – Principii Generale – punctul 9.3 litera d) din Capitolul II – Finantarea
Lucrarilor / Investitiilor – din Titlul I – Principii Operationale – din Dispozitii Speciale – Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare
si al prevederilor Art.139 alin.(3) litera d) coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G.
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1 (1) Se aproba contributia Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Jirlau - in suma
totala de 140.141 Euro fara TVA - la cofinantarea investitiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, pentru care are calitatea
de Beneficiar direct, conform Studiului de Fezabilitate – Cap.10 – Analiza cost – beneficiu – 10.2.7.
Surse de finantare.
(2) Contributia la cofinantare - in suma totala de 140.141 Euro fara TVA - pentru investitiile
prevazute la alin.(1) de mai sus, reprezinta procentual 2% din valoarea eligibila a investitiilor de
7.454.284 Euro fara TVA, din care se deduce contributia de 6% la cofinantare a Operatorului SC
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA., dupa urmatorul calcul :
7.454.284 Euro fara TVA x 6% = 447.257 Euro fara TVA
7.454.284 Euro fara TVA – 447.257 Euro fara TVA = 7.007.027 Euro fara TVA
7.007.027 Euro fara TVA x 2% = 140.141 Euro fara TVA
Art.2 (1) Contributia la cofinantare - in suma totala de 140.141 Euro fara TVA - se va plati in
LEI - in functie de cursul EURO inclus in Cererea de Finantare a Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila in perioada de programare 2014 – 2020 (POIM), curs EURO - care va fi luat in calcul si la stabilirea valorii - in LEI - a investitiilor, pentru care se
asigura cofinantarea.
(2) Plata contributiei la cofinantare - in suma totala de 140.141 Euro fara TVA - se va face
esalonat, astfel :
a) Anul 2020 - 1.531 Euro fara TVA
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b) Anul 2021 - 70.537 Euro fara TVA
c) Anul 2022 - 63.262 Euro fara TVA
d) Anul 2023 - 4.810 Euro fara TVA
(3) Contributia la cofinantare - in LEI - conform esalonarii prevazute la alin.(2) de mai sus, va fi
prevazuta cu aceasta destinatie, in bugetele anuale ale Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna
Jirlau.
Art.3 (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile legii,
prin grija secretarului general al Comunei Jirlau si dusa la indeplinire prin grija Primarului Comunei
Jirlau.
(2) Prin grija secretarului general al Comunei Jirlau, prezenta Hotarare, va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in 2 (doua) exemplare originale, din care un exemplar, va fi
pus la dispozitia Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, ca Anexa la
documentatia, in baza careia se va semna Contractul de Finantare a investitiilor din acest Proiect - cu
Autoritatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion

Nr. 15
Adoptată în şedinţa din14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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HOTĂRÂREA NR. 16
din 14 februarie 2020
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul local către domnul
Bulancea T. Nicu, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- solicitarea domnului Bulancea Nicu prin solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 2.049
mp deţinut în concesiune potrivit contractului nr.4334/28.07.2011, constituit drept de superficie
autentificat sub numarul 3399/01.11.2019 de catre Biroul Notarial Chirnoaga Raluca Mihaela, licenta
de functionare nr. 142/3673/09.06.2016, teren aferent construcţiei realizate de către concesionar
potrivit Extras de carte funciara nr.2641/23.01.2020, exercitându-şi în acest fel, în calitate de
constructor de bună-credinţă, dreptul de preempţiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local nr.32/3018 privind aprobarea Inventarului bunurilor aparţinând
domeniului privat al comunei, unde se regăseşte evidenţiat terenul supus vânzării, înscris în cartea
funciară nr.72788 pe numele UAT Jirlau - domeniul privat , iar construcţiile pe numele Bulancea Nicu;
-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru agricol din cadrul
aparatului de specialitate al primarului,
- 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.
-raportul de evaluare a obiectivului „teren intravilan” intocmit de catre SC ANDRONIU
CONSULTING SRL Brăila prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin Androniu
cu legitimația nr. 10186 – valabilă 2020;
În temeiul
prevederile art. 129 alin 1, alin 2, lit.b), si lit. c) alin.6, lit. b) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.139 alin 2, precum si cele ale art. 196 alin.1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- (1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în
luna februarie 2020 de către domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR cu
legitimația nr. nr. 10186 – valabilă 2020, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de 12.000 lei,
respectiv 2.572 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat de consiliul local, în
suprafaţă de 2.049 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, Cvartal 5, Lot 18, înscris în Cartea funciară
nr.72788 a Comunei Jirlau.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) către domnul Bulancea T. Nicu cu adresa
in Str Pintecani nr. 7, com. Jirlau, jud. Braila în calitate de titular a contractului de concesiune a
terenului nr.4334/28.07.2011, constituit drept de superficie autentificat sub numarul 3399/01.11.2019
de catre Biroul Notarial Chirnoaga Raluca Mihaela, de proprietar a construcţiilor ridicate pe acest teren
potrivit Extrasului de carte funciara şi de beneficiar al dreptului de preempţiune potrivit art.364 alin.(1)
din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
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(3) Preţul de 2.572 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.12.2020, în lei la cursul
oficial comunicat de B.N.R. în ziua plăţii, prin ordin de plată în contul comunei nr.
RO86TREZ15321390207XXXXX deschis la Trezoreria orașului Făurei, CUI 4874690.
Art.2.- Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de
vânzare cumpărare în formă autentică cad în sarcina cumpărătorului.
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei, care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul în formă
autentică.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului comunei.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT,

Mucea Vasilica
Cioată Ion

Nr. 16
Adoptată în şedinţa din14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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HOTARAREA NR. 17
Din 14.02.2020

Privind: aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu suma de 40.000 lei, pentru
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având in vedere: :
- cererea privind sustinerea financiara a Asociatiei sportive Jirlau pe anul 2020;
- referatul de aprobare al primarului comunei;
-Ordinul M.T.S. nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive;
- art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi
sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007,
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
-art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor:
-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, alin 2, lit.d), si lit. c) alin.7, lit. 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 susţinerea financiară a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu suma de 40.000 lei, pentru
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2020, conform
modelului de contract prevăzut în ANEXA la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) - Asociaţia Sportiva Jirlau va asigura dezvoltarea mişcării sportive de performanţă pe
raza comunei JIRLAU, respectând angajamentele asumate în contractul de susţinere financiară.
(2) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de decontare, anexate
la contractul de finanţare.
(3) Se vor face demersurile legale privind respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Jirlau să semneze contractul de finanţare, prevãzut în
ANEXA, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.4. – Secretarul comunei Jirlau comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 17
Adoptată în şedinţa din 14.02.2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT
Cioată Ion
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HOTĂRÂRE NR. 18
Din 14.02.2020
Privind: ”Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L
pentru anul 2020 si aprobarea preturilor si tarifelor practicate in anul 2020” .
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:
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 Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L,pe
anul 2020 potrivit anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba preturile si tarifele privind activitatea de colectare deseuri menajere, pentru activitatea de
intretinere spatii verzi si parcuri, pentru activitatea de intretinere iluminat stradal si pentru activitatea de intretinere
fochist, potrivit anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
JIRLAU S.R.L. .
Art. 4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.

Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica,
Nr. 18
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 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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H O T A R A R E A N R . 19
14 februarie 2020
privind “Aprobarea noilor indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare distributie de gaze
naturale in comuna Jirlau, judetul Braila”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind “Aprobarea noilor
indicatori 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 noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare distributie de gaze
naturale in comuna Jirlau, judetul Braila”. 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 39.250.509,37 lei cu TVA inclus, din care 32.932.527,63 lei
reprezentand constructii montaj si 1.646.626,38 lei reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute.
- Durata de realizare C+M – 30 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 2.737.493,87 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.
Preşedinte de şedinţă,
Mucea Vasilica

Nr. 19
Adoptată în şedinţa din 14 februarie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

