ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 51
din 24.06.2020
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de indata la data de 24.06.2020 ;
Având în vedere prevederile art. 123 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin 1, precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.unic.

Domnul consilier Stroe Dobricaeste ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni,

şi va semna hotărârile adoptate de consiliul local, procesele verbale de şedinţă şi celelalte documente
dezbătute şi aprobate în această perioadă.

Preşedinte de şedinţă,
Stroe Dobrica

Nr. 51
Adoptată în şedinţa din 24.06.2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general U.A.T. Jirlău,
Cioată Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R . 52
24.06.2020

Privind “Aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 149/2020 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2020”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.06.2020
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 149/2020 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. 149/2020 privind privind
rectificare 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,
Stroe Dobrica

Nr. 52
Adoptată în şedinţa din 24.06.2020
Cu un număr de 52 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 . 53
24.06.2020
Privind: „Aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2019 a SC Serviciul de Utilitate Publica
Jirlau SRL , comuna Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
 Adresa emisa de catre SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL cu privire la aprobarea situatiei
financiare anuale aferente anului 2019 a SC Serviciul de Utilitate Publica Jirlau SRL , comuna Jirlau,
judetul Braila
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata;
 Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarieii ;
 Raportul de avizare al Comisiei 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 :
 HCL nr. 49/28.06.2013 privind infiintarea SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, cu asociat
unic comuna Jirlau, sub autoritatea Consiliului Local Jirlau;
 Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 61/2013 privind delegarea gestiunii serviciului de
salubritate catre delegatul SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL,
 Art. 129, alin. 2, lit. a) si lit. d) si ale alin. 7, lit.n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 Art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, lit.a) si art. 39, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale.
În temeiul art. 133, alin.1, 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. Se aproba Situatia fianciara anuala aferenta anului 2019 a SC Serviciul de Utilitate Publica Jirlau
SRL , comuna Jirlau, judetul Braila, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea SC Servicii de
Utilitate Publica Jirlau SRL.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Stroe Dobrica

Nr. 53
Adoptată în şedinţa din 24 iunie 2020
Cu un număr de 12 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 . 54
24 IUNIE 2020
Privind :

„Aprobarea incetarii contractului de mandat al dlui Balan Daniel, administratorul societăţii S.C.

SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr.54/2019, cu acordul partilor, incepand
cu data de 01.07.2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Consiliul Local al Comunei Jirlau, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.10.2019, în calitatea sa de
reprezentant al comunei Jirlau asociat unic la societatea comercială S.C. SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
JIRLAU S.R.L.
Luând act de:
- solicitarea dlui Balan Daniel, în calitate de administrator al S.C. SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU
S.R.L., prin care isi exprima intentia si solicita incetarea contractului de mandat nr. 5848/17.10.2019, aprobat prin
H.C.L. nr.54/2019, cu acordul partilor, incepand cu data de 01.07.2020.
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, în calitate conferită de prevederile art.155 alin. 1, lit. d) si alin.
5, lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jirlau nr. 49/2013, prin care s-a aprobat înfiinţarea societăţii
comerciale S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L. şi s-a aprobat statutul societăţii;
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.
În conformitate Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art.2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată şi actualizată;
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. a)Se aprobă incetarea contractului de mandat al dlui Balan Daniel, administratorul societăţii S.C. SERVICII
DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr.54/2019, cu acordul partilor, incepand cu data de
01.07.2020;
b) Incepand cu data de 01.07.2020 se revoca din functia de administrator al S.C. SERVICII DE UTILITATE
PUBLICA JIRLAU S.R.L. domnul Balan Daniel .
Art.2. a) Se aproba descarcarea de activitate si gestiune a dlui Balan Daniel, conform Anexei, parte integranta a
prezentei Hotarari.
b) Se aproba, de la data adoptarii prezentei, restituirea in favoarea dlui Balan Daniel a garantiei materiale retinute
pe perioada mandatului.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Cioata Ion, secretarul
comunei Jirlau şi dl. consilier local Aristotel Vasile, reprezentant al asociatului unic pentru materializarea cererii
de incetare a contractului de mandat al dlui Balan Daniel.
Art.4. Prin grija secretarului, se comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si la cunostinta celor interesati.

Preşedinte de şedinţă,
Stroe Dobrica

Nr. 54
Adoptată în şedinţa din 24 iunie 2020
Cu un număr de 12 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 . 55
24 iunie 2020
privind

„Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul societăţii S.C SERVICII DE UTILITATE

PUBLICA JIRLAU S.R.L.”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Consiliul Local al Comunei Jirlau, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.06.2020, în calitatea sa de
reprezentant al comunei Jirlau asociat unic la societatea comercială S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
JIRLAU S.R.L.
Luând act de:
- solicitarea dlui Balan Danut prin care isi exprima intentia si solicita numirea sa ca administrator al S.C SERVICII
DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L , deasemenea incheierea unui contract de mandat incepand cu data de
01.07.2020 .
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, în calitate conferită de prevederile art.155 alin. 1, lit. d) si alin.
5, lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jirlau nr. 49/2013, prin care s-a aprobat înfiinţarea societăţii
comerciale S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L. şi s-a aprobat statutul societăţii;
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.
În conformitate Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art.2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată şi actualizată,
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
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 contractul de mandat nr. 3149/17.06.2020, încheiat de Consiliul Local Jirlau, reprezentant al
comunei Jirlau, asociat unic al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L.:
a) Se numeşte dl.Balan Danut în calitate de administrator cu puteri de pline de reprezentare si administrare a S.C
SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L.
b) Contractul de mandat face parte integrantă din prezenta hotărâre, anexa nr. 1.
Art.2.a) Contractul de mandat, aprobat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, se încheie pentru o perioadă
determinată de 1 an cu posibilitatea prelungirii;
b) Se va actualiza Actul constitutiv al societatii corespunzator celor adoptate in prezenta, potrivit Anexei 2.
c) Pentru semnarea Actului constitutiv actualizat al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L se
desemneaza domnul presedinte de sedinta, Stroe Dobrica si dl Cioata Ion, secretarul comunei.
Art.3. Se aprobă remuneraţia administratorului S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L cu un
salariu brut de 3.000 lei lunar.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul Comunei Jirlau şi
administratorul societăţii nominalizat în art.1 a prezentei.
Art.5. Prin grija secretarului, se comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si la cunostinta celor interesati.
Preşedinte de şedinţă,
Stroe Dobrica
Nr. 55
Adoptată în şedinţa din 24 iunie 2020
Cu un număr de 12 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 . 56
24 iunie 2020
Privind: Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Jirlau nr.39/08.04.2020 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 Modificarea si completarea
Hotararii Consiliului Local Jirlau nr.39/08.04.2020 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 20142020”
 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 si completarea Articolului nr. 4 din Hotararea Consiliului Local Jirlau
nr.39/08.04.2020 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” , care va avea
urmatorul cuprins :

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

„ Art.4 a) 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.
b) Obligatia indeplinirii atributiilor de manager de proiect in sarcina dlui Cioata Ion
inceteaza dupa angajarea, conform specificatiilor din contractul de finantare, a managerului de proiect
prevazut in structura de personal a investitiei. ”
Art.2. Celelate articole ale Hotararii Consiliului Local Jirlau nr.39/08.04.2020 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” raman neschimbate si isi pastreaza aplicabilitatea.
Art.3. 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,
Stroe Dobrica

Nr. 56
Adoptată în şedinţa din 24 iunie 2020
Cu un număr de 12 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 . 57
24 iunie 2020
Privind: „Aprobarea infiintarii serviciului social cu denumirea “Centru de zi de socializare pentru persoane
varstnice - Bunicii comunitatii Jirlau” precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social
cu denumirea “Centru de zi de socializare pentru persoane varstnice - Bunicii comunitatii Jirlau” comuna Jirlau,
judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Asigurarea spatiului
necesar desfasurarii activitatilor specifice in cadrul proiectului "Bunicii Comunității – comuna Jirlău”, ID 127702,
proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 in cadrul
imobilului din domeniul public al comunei Jirlau, situat pe str. Rm. Sarat nr. 105”
−
Tinand cont de prevederile din contractul de finantare nerambursabila privind obiectivul de
investitii "Bunicii Comunității – comuna Jirlău”, ID 127702, proiect finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
− art.41 alin.(1), alin.(3) și alin.(5), art.42 alin.(1) lit.a), art.43 alin.(1) și art.112 alin.(3) lit.g) din Legea nr.
292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
− 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
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. (1) Se aprobă înființarea serviciului social cu denumirea “Centru de zi de socializare pentru persoane
varstnice - Bunicii comunitatii Jirlau” comuna Jirlau, judetul Braila.
(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social: “Centru de zi de socializare pentru
persoane varstnice - Bunicii comunitatii Jirlau” comuna Jirlau, judetul Braila., conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Asistență Socială si
Compartimentului unitate de implementare proiecte: U.I.P. - P.O.C.U. in cadrul proiectului „Bunicii Comunității –
Comuna din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunaei Jirlau, judeul Braila .
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,
Stroe Dobrica
Nr. 57
Adoptată în şedinţa din 24 iunie 2020
Cu un număr de 12 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretarul general UAT,
Cioată Ion

