ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 35
08 aprilie 2020
Privind: „Aprobarea documentatiei tehnice si a noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104,
comuna Jirlău, județul Brăila”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea documentatiei
tehnice si a noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea
energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”.
- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- 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.
- Devizul General estimativ elaborat de catre B.I.A. Andra Cornea, Bucuresti ;
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 aproba documentatia tehnica si noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna
Jirlău, județul Brăila”, conform Devizului general , anexa la prezenta si a descrierii investitiei, dupa cum
urmeaza :
a) valoarea totala a investitiei cu TVA : 5.058.502,97 lei ,
din care C+M : 3.431.349,11 lei
b) durata de executie a lucrarilor : 18 luni ;
c) capacitati tehnice : 1.138,00 mp.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 35
Adoptată în şedinţa din 08 aprilie 2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 36
08 aprilie 2020
Privind: „Aprobarea obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1,
Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea obiectivului de
investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104,
comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte
POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM”
- Referatul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ;
- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- H.C.L. nr. 35/2020 privind „Aprobarea documentatiei tehnice si a noilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale,
strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”.
- 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 aproba obiectivul de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale,
strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea
B, nr. apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM” .
Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”, în cuantum de 5.058.502,97
lei, inclusiv TVA.
Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 101.170,06 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 101.170,06 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea
energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”.
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Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna
Jirlău, județul Brăila”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul
proiectului.
Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art 6. Se împuternicește domnul Drăguț Daniel, primarul UAT Jirlău, să semneze toate actele necesare
şi contractul de finanţare în numele U.A.T. comuna Jirlău.
Art 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al U.A.T. Jirlău, în vederea ducerii
sale la îndeplinire, primarului Comunei Jirlău, Drăguț Daniel.
Art 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
general al U.A.T.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 36
Adoptată în şedinţa din 08 aprilie 2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 37
08 APRILIE 2020
Privind: „Aprobarea documentatiei tehnice si a noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,
comuna Jirlău, județul Brăila”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea documentatiei
tehnice si a noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea
energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”.
- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- 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.
- Devizul General estimativ elaborat de catre B.I.A. Andra Cornea, Bucuresti ;
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 aproba documentatia tehnica si noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna
Jirlău, județul Brăila” , conform Devizului general , anexa la prezenta si a descrierii investitiei, dupa
cum urmeaza :
d) valoarea totala a investitiei cu TVA : 4.553.563,78 lei ,
din care C+M : 3.067.284,50 lei si
durata de executie a lucrarilor : 18 luni ;
e) capacitati tehnice : 887 mp.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 37
Adoptată în şedinţa din 08 aprilie 2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

ROMÂNIA
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COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 38
08 aprilie 2020
Privind: „Aprobarea obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului
Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1,
Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea obiectivului de
investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr.
105,comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de
proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1”
- Referatul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ;
- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- H.C.L. nr. 37/2020 privind „Aprobarea documentatiei tehnice si a noilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural,
strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”.
- 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 aproba obiectivul de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural,
strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea
B, nr. apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM” .
Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului
Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”, în cuantum de 4.553.563,78 lei ,
inclusiv TVA.
Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 132.471,38 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 90.226,38 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea
energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”.
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Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna
Jirlău, județul Brăila”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul
proiectului.
Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art 6. Se împuternicește domnul Drăguț Daniel, primarul UAT Jirlău, să semneze toate actele necesare
şi contractul de finanţare în numele U.A.T. comuna Jirlău.
Art 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al UAT Jirlău, în vederea ducerii
sale la îndeplinire, primarului comunei Jirlău, Drăguț Daniel.
Art 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
general al U.A.T.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 38
Adoptată în şedinţa din 08 aprilie 2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 39
08 aprilie 2020
Privind: „Aprobarea modificarii bugetului, precum si a participarii comunei Jirlau in cadrul proiectului
"Bunicii Comunității – comuna Jirlău”, ID 127702, proiect ce va fi finanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
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 "Bunicii Comunității – comuna Jirlău”,
proiect finanțat din Fondul Social Europena prin Programul Operațional Capital Uman 2014-20201”
- Adresa nr. 2033/26.02.2019 a Ministerul Fondurilor Europene – Organismul Intermediar
Regional P.O.S. D.R.U. Regiunea Nord-Est – Scrisoare privind modificarea bugetului
- 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.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, lit.b), si lit. c) alin.4, lit.l, art. 243, lit p) 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 modificarea bugetului in cadrul proiectului "Bunicii Comunității – comuna
Jirlău", proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.II –
Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.4 – Reducerea
numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/
socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
Art.2. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local în cazul obținerii finanțării prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, potrivit legii.
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Art.3. Se aprobă participarea comunei Jirlau la proiectul ID 127702, cu titlul "Bunicii Comunității –
comuna Jirlău” si bugetul total al proiectului, în valoare de 2.700.853,75 lei, cu TVA inclus, din care
cofinanţarea solicitantului este de 2%, în cuantum de 54.017,47 lei, inclusiv TVA.
Art.4
Se numeste dl. Cioata Ion, secretar general UAT, manager proiect in cadrul proiectului- ID
127702, cu titlul "Bunicii Comunității – comuna Jirlău”, atributie ce va fi desfasurata in baza atributiilor
de serviciu.
Art.5. Se mandatează domnul Drăguț Daniel, primar al comunei Jirlău, în vederea semnării
contractului de finanțare în momentul aprobării proiectului.
Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Jirlău.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 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,
Purice Mirela

Nr. 39
Adoptată în şedinţa din 08 aprilie 2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion
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COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 40
08.04.2020

Privind “Aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 113/2020 privind
modificarea bugetului local pe anul 2020”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2020
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 113/2020 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 cont rol.
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. 113/2020 privind privind
modificarea bugetului local pe anul 2020.
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,
Purice Mirela

Nr. 40
Adoptată în şedinţa din 08.04.2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion
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H O T Ă R Â R E NR. 41
din 08 aprilie 2020
privind „Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local Jirlău pentru anul 2020 la nivelul U.A.T. Comuna Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
În baza expunerii de motive a Primarului comunei Jirlau;
Având în vedere :
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 53 / 27.02.2020 privind emiterea avizului consultativ
pentru Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetele Consiliilor
Locale;
În conformitate cu art. 112 ali. 1, alin. 3 lit. a, art 115 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, art. 2 lit.
c, art. 3 ali. 2 lit. a si art. 4 din Anexa nr. 3 – Regulamentul cadru de organizare si functionare al compartimentului
de asistenta sociala organizat la nivelul comunelor la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de
organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal,
În conformitate cu art.3 alin. 2 lit b) si art. 5 din Anexa nr. 2, respectiv Anexa 3 a HG 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a
structurii orientative de personal
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 art 129, alin. 2, lit. d), alin 4 lit. e) si alin 7, lit. b) 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 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local Jirlău pentru anul 2020 la nivelul U.A.T. Comuna Jirlau, judetul Braila, conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin aparatul propriu
de specialitate.
Art. 3
Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Institutiei Prefectului –
judetul Braila si D.G.A.S.P.C. Braila.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 41
Adoptată în şedinţa din 08 aprilie 2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 42
08 aprilie 2020
Privind: „Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, judetul Braila,
pe anul 2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea
bugetului local pe anul 2020.
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau;
- prevederile H.G. nr.752/2019 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. Jirlau nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlau pe anul
2020;
- 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, 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, alin 3, lit. a) 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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Jirlău, judetul Braila
pe anul 2020 si a Listei de investitii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
b) Se aproba rectificarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 la
prezenta hotarare
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art. 3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.
Preşedinte de şedinţă,
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H O T A R A R E A N R . 43
08 aprilie 2020

Privind: “Aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea valorii achizitiei serviciului de elaborare a
Studiului de fezabilitate având ca obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in
comuna Jirlau, judetul Braila"
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 08 aprilie 2020
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii si raportul de specialitate al
compartimentului de achizitii publice;
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.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit dispozitiilor art. 129 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin. 9 litera”c” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.
57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1.Se aproba asocierea Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu Judetul Braila, prin Consiliul
Judetean Braila, in vederea cofinantarii valorii serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect
infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in comuna Jirlau, judetul Braila.
Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii,
in suma de 54.700 lei, va fi suportata din bugetul propriu al comunei Jirlau, pe anul 2020, din capitolul 70.02.,
subcap. 70.02.07., titlul 71, art. 71.01, alin. 71.01.30, conform clasificatiei indicatorilor privind bugetele locale.
Art.3. Costurile utile si necesare sunt reprezentate de valoarea contractului de achiziție a serviciului de
elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea
administrativ-teritorială Jirlau, judetul Braila.
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul Judetean
Braila si Consiliul local al comunei Jirlau, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si semnarea
contractului de asociere de catre partile contractante.
Art.6. Se mandateaza domnul Dragut Daniel, Primar al comunei Jirlau, in vederea semnarii contractului
de asociere cu Consiliul Judetean Braila.
Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul economic.
Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului Judetul Braila,
precum si celor interesati.
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