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H O T A R A R E A N R . 44
12 mai 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 Programul 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,
Purice Mirela

Nr. 44
Adoptată în şedinţa din 12.05.2020
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 . 45
12 mai 2020
Privind: „Actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii a personalului din aparatul de
specialitate al primarului comunei Jirlau”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
− Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind aprobarea actualizarii organigramei
si a statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului ;
− Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune actualizarii organigramei si a statului
de funcții al aparatului de specialiate al primarului;
− Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 44/12.05.2020 privind „Aprobarea rectificarii bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, judetul Braila, pe anul 2020”;
− Contractul de finantare privind obiectivul de investitii "Bunicii Comunității – comuna Jirlău”, ID
127702, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020”
− Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
− Hotararea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea
condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte
procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene
nerambursabile;
− Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
− Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru administratia publică
locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor si Comisia pentru
invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement.
Conform prevederilor art. 16, alin. 10 si urmatoarele din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 129 alin. 1 si alin. 3, lit. c) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.a) Se aproba actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii a personalului din
aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlau prin infiintarea, in afara organigramei, a
Compartimentului de implementare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (unitate
de implementare proiecte U.I.P. P.O.C.U.) in cadrul proiectului „Bunicii Comunității – Comuna Jirlău”,
COD SMIS 127702.
b) Specificatiile privind denumirea posturilor, nivelul de studii si alte informatii vor fi intocmite conform
contractului de finantare privind obiectivul de investitii "Bunicii Comunității – comuna Jirlău”, ID 127702,
proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar
Organigrama si Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Jirlau vor avea
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adaugata o pagina la Organigrama, respectiv un compartiment la Statul de functii, conform anexelor la
prezenta.
Art. 2 Modificarile Organigramei si a Statului de functii a personalului din aparatul de specialitate al
primarului comunei Jirlau prin infiintarea, in afara organigramei, a Compartimentului de implementare a
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (unitate de implementare proiecte U.I.P.
P.O.C.U.) in cadrul proiectului „Bunicii Comunității – Comuna Jirlău”, COD SMIS 127702 vor fi valabile
pe toata durata impletentarii proiectului.
Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin compartimentele de
specialitate.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 45
Adoptată în şedinţa din 12 mai 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general UAT,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 46
12 mai 2020
Privind: „Aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
posturilor vacante din cadrul Compartimentului de implementare a proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile (unitate de implementare proiecte U.I.P. - P.O.C.U.) in cadrul
proiectului „Bunicii Comunității – Comuna Jirlău”, COD SMIS 127702”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
− Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind aprobarea Regulamentului
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante din cadrul
Compartimentului de implementare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile
(unitate de implementare proiecte U.I.P. - P.O.C.U.) in cadrul proiectului „Bunicii Comunității –
Comuna Jirlău”, COD SMIS 127702;
− Referatul secretarului comunei Jirlau;
- Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 44/12.05.2020 privind „Aprobarea rectificarii
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, judetul Braila, pe anul 2020” si
Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 45/12.05.2020 privind „Actualizarea si modificarea
organigramei si a statului de functii a personalului din aparatul de specialitate al primarului
comunei Jirlau”
− Contractul de finantare privind obiectivul de investitii "Bunicii Comunității – comuna
Jirlău”, ID 127702, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020”
− Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
− Hotararea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora
se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate
din fonduri europene nerambursabile;
− Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare;
− Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de
dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia
pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor
cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si
de agrement.
Conform prevederilor art. 16, alin. 10 si urmatoarele din Legea-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 129 alin. 1 si alin. 3, lit. c) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
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HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
posturilor vacante din cadrul Compartimentului de implementare a proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile (unitate de implementare proiecte U.I.P. - P.O.C.U.) in cadrul
proiectului „Bunicii Comunității – Comuna Jirlău”, COD SMIS 127702, conform anexei la
prezenta.
Art.2. Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. 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,

Contrasemnează
Secretarul general UAT,

Purice Mirela
Cioată Ion

Nr. 46
Adoptată în şedinţa din 12 mai 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 . 47
12 mai 2020

Privind: „Asigurarea spatiului necesar desfasurarii activitatii de tip afterschool in cadrul imobilului din domeniul
public al comunei Jirlau, situat pe str. Rm. Sarat nr. 98, activitate pentru care dotarea este asigurata in cadrul
obiectivului de investitii „Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare
pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool,
comuna Jirlau, judetul Braila „ finantat prin Masura 322”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Jirlau prin care se propune asigurarea spatiului
necesar desfasurarii activitatii de tip afterschool in cadrul imobilului din domeniul public al comunei Jirlau, situat
pe str. Rm. Sarat nr. 98, activitate pentru care dotarea este asigurata in cadrul obiectivului de investitii „Proiect
integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si
statie de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila „
finantat prin Masura 322,
Tinand
cont
de
prevederile
din
contractul
de
finantare
nerambursabila
nr.
C322010920900017/19.11.2015 - C0720000T210920900017/19.11.2015 incheiat intre comuna Jirlau si AFIR
Bucuresti.
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, 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 asigurarea spatiului necesar desfasurarii activitatii de tip afterschool in cadrul imobilului
din domeniul public al comunei Jirlau, situat pe str. Rm. Sarat nr. 98, activitate pentru care dotarea este asigurata
in cadrul obiectivului de investitii „Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale,
canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip
afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila „ finantat prin Masura 322, conform plansei ce constituie anexa la
prezenta hotarare.
Art.2 Asigurarea spatiului specificat in art. 1 la prezenta hotarare se aproba pe durata de executie si
implementare a proiectului integrat dar nu mai putin de 5 ani.
Art.3. Orice alta hatarare a Consiliului Local Jirlau referitoare la amplasarea activitatii de tip afterschool,
se abroga.
Art.4. Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5. 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,
Purice Mirela
Nr. 47
Adoptată în şedinţa din 12 mai 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general UAT,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 48
12 mai 2020
Privind: Aprobarea Actului Aditional Nr. 23 avand ca obiect punerea la dispozitia Operatorului - SC
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA a Bunurilor de Retur aferente sistemului public de
canalizare menajera si epurare, realizate prin Proiectul integrat privind : infrastructura de drumuri –
asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare
si dotare, centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila, in scopul gestionarii directe,
administrarii si exploatarii.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Hotararea nr.11 din 25 februarie 2019 privind ,, Modificarea si completarea Inventarului
Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau, judetul Braila cu Anexa – parte integranta,
a Consiliului Local Jirlau;
- Adresa nr.1446/18.03.2019 a Comunei Jirlau, inregistrata la Asociatie sub nr.313 din
18.03.2019 prin care solicita sprijin in vederea predarii catre Operator a sistemului public de
canalizare si statiei de epurare;
- Adresa nr.316 din 19.03.2019 a Asociatiei, inregistrata sub nr.8824 din 19.03.2019 la
Operator, comunicata spre stiinta Comunei Jirlau, prin care se stabileste procedura de solutionare a
cererii UAT Comuna Jirlau;
- Procesul - Verbal de Predare – Primire (Preluare) a Bunurilor de Retur care constituie
Sistemul public de canalizare apartinand Delegatarului – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna
Jirlau, inregistrat sub nr.2948 din 30.05.2019 la UAT Comuna Jirlau si sub nr.22776 din 17.07.2019 la
Operator, cu - Nota de Probleme - sesizate in vederea preluarii si Anexele nr.1 si nr.5 – parte
integranta – intocmit de catre Comisiile Operative de Inventariere ale UAT Comuna Jirlau si
Operatorului;
- Adresa nr.272 din 06.05.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila prin
care ni se solicita - adoptarea de catre Consiliul Local Jirlau a unei hotarari avand ca obiect aprobarea
Actului Aditional nr.23 - la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa
si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actul Aditional nr.23 din 12.05.2020 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare avand ca obiect punerea la dispozitia Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila
SA a Bunurilor de Retur aferente sistemului public de canalizare menajera si epurare, realizate prin
Proiectul integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala,
canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare, centru de ingrijire tip afterschool,
comuna Jirlau, judetul Braila, in scopul gestionarii directe, administrarii si exploatarii.
- prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(4) lit. e), lit. f) si lit. g), alin. (6) lit. a) si alin.(7) lit.
n); Art.154 alin. (1), alin. (4) si alin. (6) si Art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), lit. d) si lit. h) din OUG nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru administratia publică
locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor si Comisia pentru
invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement.
In temeiul prevederilor Art.139 alin.(3) lit. g) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
Administrativ, coroborate cu prevederile alineatului 4) al Articolului 8 - Sistemul Bunurilor de Retur - din

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

Capitolul II - Bunurile Delegarii, din Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aproba Actul Aditional nr.23 din 12.05.2020 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu
modificarile si completarile ulterioare - avand ca obiect punerea la dispozitia Operatorului - SC
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA a Bunurilor de Retur aferente sistemului public de
canalizare menajera si epurare, realizate prin Proiectul integrat privind infrastructura de drumuri –
asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare
si dotare, centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila, in scopul gestionarii directe,
administrarii si exploatarii.
(2) Constituie Anexe si parte integranta din prezenta Hotarare:
a) Actul Aditional nr.23 din 12.05.2020 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare ;
b) Anexa nr.1 – Lista Bunurilor de Retur aferente statiei de epurare ape uzate si retelei de
canalizare U.A.T. Jirlau, - la Procesul - Verbal de Predare – Primire (Preluare), inregistrat sub nr.2948
din 30.05.2019 la UAT Comuna Jirlau si sub nr.22776 din 17.07.2019 la Operator .
c) Anexa nr.5 – Lista Documentelor care apartin sistemului de canalizare care constituie
arhiva tehnica pentru investitia – Canalizare menajera si statie de epurare com.Jirlau, judetul Braila, la Procesul - Verbal de Predare – Primire (Preluare), inregistrat sub nr.2948 din 30.05.2019 la UAT
Comuna Jirlau si sub nr.22776 din 17.07.2019 la Operator .
(3) Actul Aditional nr.23 din 12.05.2020, se semneaza de catre Delegatarul - Unitatea
Administrativ Teritoriala Comuna Jirlau - prin Primar – Domnul Dragut Daniel si Operatorul S.C.
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. prin Director General - Domnul Mangiurea Silviu.
Art.2. Prezenta Hotarare, va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Jirlau si Directorul
General al Operatorului, iar Secretarul General al Unitatii Administrativ Teritoriale, va comunica cate un
exemplar al Hotararii - Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. si Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - in calitate de Delegatar, imediat dupa adoptare si altor
institutii interesate, in termenul legal.
.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretarul general UAT,
Purice Mirela
Cioată Ion

Nr. 48
Adoptată în şedinţa din 12 mai 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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H O T Ă R Â R E NR. 49
din 12 mai 2020
privind „Completarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau, judetul
Braila in anul 2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
În baza expunerii de motive a Primarului comunei Jirlau;
Având în vedere :
Referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate intocmit de catre
compartimentul achizitii publice si integrare europeana;
Procesul verbal la terminarea lucrarilor nr.2366/08.05.2020 al obiectivului de investitii
„Infrastructura de drumuri- asfaltare strazi comunale din cadrul „Proiect integrat privind: infrastructura
de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare,
prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila„;
Procesul verbal de receptie si punere in functiune nr. 3191/12.06.2019 - prima infiintare
si dotare centru de ingrijire tip afterschool;
Prevederile HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor
administtativ teritoriale;
Prevederile HG 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;
Prevederile HG 363/2002 pentru atestarea domeniului public al judetului Braila, cu
modoficarile si completarile ulterioare;
Prevederile HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe;
În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019
privind Codul administrativ, PARTEA a V – a, Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a
statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale ;
În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare,
republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin 2, lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 3, lit. g), precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba completarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Jirlau, judetul Braila, dupa cum urmeaza:
Sectiunea I – Bunuri imobile :
a) Se completeaza pozitia 1 :
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- Pozitia 1, Strazi comunale, coloana nr. 5 – va avea urmatorul cuprins la suma totala strazi:
„7.246.850,74 lei”, de asemenea se agauga, dupa enumerarea drumurilor/strazilor publice in cadrul
acestei pozitii, obiectivul de investitii „Infrastructura de drumuri- asfaltare strazi comunale”, la coloana
nr. 5 se adauga in dreptul respectivei investitii valoarea totala a sa: 5.306.538,49 lei, respectiv la
coloana 6 : Proces verbal de receptie nr.2366/08.05.2020. In dreptul strazilor din cadrul proiectului
integrat, se va trece pentru fiecare in parte valoarea rezultata dupa receptionarea obiectivului de
investitii, respectiv „Infrastructura de drumuri- asfaltare strazi comunale din cadrul „Proiect integrat
privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera
si statie de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul
Braila„, dupa cum urmeaza : Str. Bisericii Sf. Nicolae : 502.258,47 lei, str. Scolii : 767.158,12 lei, str.
Florilor : 696.510,17 lei, str. Marginea : 2.043.914,94 lei, str. Morii Vechi : 610.803,03 lei, str. Primariei :
685.893,76 lei;
b) Dupa pozitia 45, se completeaza cu inca o pozitie, dupa cum urmeaza:
Pozitia 46, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : „ Obiecte/bunuri birotica ”, coloana 3
va avea urmatorul cuprins: „ Bunuri birotica, mobilier, IT si electrocasnice in cadrul Prima infiintare si
dotare centru de ingrijire de tip afterschool ”, coloana 4 va avea urmatorul cuprins : „2019”, coloana 5
va avea urmatorul cuprins : „37.617,09 lei”, coloana 6 va avea urmatorul cuprins: „ Proces verbal de
receptie si punere in functiune nr. 3191/12.06.2019”;
Art. 2 Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 11/25.02.2019 privind Insusirea Inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica in mod corespunzator.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin
aparatul propriu de specialitate.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Braila,
deasemenea si persoanelor interesate prin grija secretarului comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 49
Adoptată în şedinţa din 12 mai 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general UAT,
Cioată Ion
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H O T A R A R E A N R . 50
12 mai 2020
Privind: Aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a aleilor pietonale,
rigolelor betonate si benzilor de incadrare, in situatia in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Jirlau prin
Proiectele : " Modernizarea aleilor de pe str Rm Sarat, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor Lalelelor in com. Jirlau, jud Braila" si respectiv "Modernizarea str Rm Sarat prin realizarea unor rigole carosabile,
tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor - Lalelelor in com Jirlau, jud Braila " s-ar suprapune cu
lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul
Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ).
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau, domnul Dragut Daniel privind aprobarea suportarii de la
bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a aleilor pietonale, rigolelor betonate si benzilor de
incadrare, in situatia in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Jirlau prin Proiectele : "Modernizarea strazii
Rm. Sarat prin realizarea unei rigole carosabile si a unei benzi de incadrare, limite str. Teilor – str. Prunilor si
limite str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila " si respectiv "Modenizarea aleilor pietonale pe
strada Rm. Sarat, limite str. Florilor - str. Prunilor si limite Str. Pescarilor – str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul
Braila" s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa
si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri europene
nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ).
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare nr. 670 din
10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
- HCL Jirlau nr. 25 / 26.03.2015 privind aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apa si
canalizare al Judetului Braila, versiunea definitiva – Februarie 2015;
- 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. 2/31.01.2020 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;
- HCL Jirlau nr. 15/14.02.2020 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”;
- HCL Jirlau nr. 12 / 14.02.2020 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”;
- calitatea de Beneficiar direct de investitii a UAT Comuna Jirlau conform Listei de Investitii Prioritare pe
sistemele de alimentare cu apa punctul 3 - subpunctul 3.5 – constand in extindere si reabilitare retea
distributie inclusiv bransamente si procurare contoare apa in localitatea Jirlau ;
- calitatea de Beneficiar direct de investitii a UAT Comuna Jirlau conform Listei de Investitii Prioritare pe
sistemele de apa uzata punctul 2 - subpunctul 2.3 – constand in infiintare sistem de canalizare in
localitatea Jirlau ;
- H.C.L. Jirlau nr. 24/13.03.2020 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "
Modernizarea aleilor de pe str Rm Sarat, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor - Lalelelor in com.
Jirlau, jud Braila";
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- H.C.L. Jirlau nr. 25/13.03.2020 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Modernizarea str Rm Sarat prin realizarea unor rigole carosabile, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str.
Prunilor - Lalelelor in com Jirlau, jud Braila ";
- H.C.L. Jirlau nr. 27/13.03.2020 privind “Aprobarea asocierii Comunei Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau cu
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de " Modernizarea str Rm
Sarat prin realizarea unor rigole carosabile, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor - Lalelelor in com
Jirlau, jud Braila" ;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare economicosociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală ,
protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati
sportive si de agrement.
Conform prevederilor:
Art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b), alin 4, lit. a) si lit. d) si alin 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b), alin 4, lit. a) si lit. d) si alin 14, art. 139 alin. 1, alin. 3, lit.
a) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba suportarea de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a aleilor pietonale,
rigolelor betonate si benzilor de incadrare, in situatia in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Jirlau prin
Proiectele : " Modernizarea aleilor de pe str Rm Sarat, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor Lalelelor in com. Jirlau, jud Braila" si respectiv "Modernizarea str Rm Sarat prin realizarea unor rigole carosabile,
tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor - Lalelelor in com Jirlau, jud Braila " s-ar suprapune cu
lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul
Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul
Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ).
Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Comunei Jirlau, domnul
Dragut Daniel.
Art. 3 Prin grija secretarului comunei Jirlau, Judetul Braila, prezenta Hotarare va fi comunicata autoritatilor si
persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Purice Mirela

Nr. 50
Adoptată în şedinţa din 12 mai 2020
Cu un număr de 11 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

