ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 58
Din 23.07.2020

Privind: aprobarea Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în
cadrul comunei Jirlau de catre Asociatia Sportiva Jirlau, comuna Jirlau, judetul Braila

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 Regulamentul privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul
comunei Jirlau de catre Asociatia Sportiva Jirlau, comuna Jirlau, judetul Braila, conform modelului de
contract prevăzut în ANEXA la prezenta hotărâre.
Art.2. - Asociaţia Sportiva Jirlau va asigura dezvoltarea mişcării sportive de performanţă pe raza
comunei JIRLAU, respectând angajamentele asumate în contractul de susţinere financiară.
Art.3. – Secretarul comunei Jirlau comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar general UAT

Stroe Dobrica
Cioată Ion

Nr. 58
Adoptată în şedinţa din 23.07.2020
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 59
Din 23.07.2020

Privind: 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 Jirlau este membru asociat.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având in vedere: :
- Adresa nr. 379/29.06.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica
„BRAILA GAZ”, privind necesitatea acordarii exprese in prealabil a unui mandat special prin Hotarare a
Consiliului Local al Comunei Jirlau, reprezentantului sau in Adunarea Generala a Asociatiei;
- 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;
- Prevederile Legii 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice
locale si pentru modificarea art. 151, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Admministrativ;
- Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al Primarului;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Jirlau;
- Prevederile art.14 alin. (4) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate
Publica „BRAILA GAZ”, cu modificarile si completarile ulterioare;
-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.36 alin.(1), art. 37, art 45 alin.(1), art.62 alin.(1), si ale art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1– Se imputerniceste domnul Dragut Daniel, Primarul Comunei Jirlau sa voteze in Adunarea
Generala a Asociatiei actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare si prelungirea
mandatelor membrilor Consiliului Director al Asociatiei, conform Legii 84/2020, in numele si pe seama
Consiliului Local al Comunei Jirlau, dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Asociatiei.
Art.2. – Secretarul comunei Jirlau comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Stroe Dobrica

Nr. 59
Adoptată în şedinţa din 23.07.2020
Cu un număr de 13 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 . 60
23.07.2020

Privind “Aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 175/2020 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2020”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.07.2020
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 175/2020 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. 175/2020 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. 60
Adoptată în şedinţa din 23.07.2020
Cu un număr de 13 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 . 61
23 iulie 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 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Jirlău, judetul Braila pe
anul 2020 si a Listei de investitii, conform anexei 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,
Stroe Dobrica

Nr. 61
Adoptată în şedinţa din 23.07.2020
Cu un număr de 13 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 . 62
23.07.2020
Privind: „Aprobarea unui spatiu/imobil din patrimoniul comunei Jirlau in vederea desfasurarii de

activitati stomatologice in comuna Jirlau, judetul Braila ”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Avand in vedere cererile inregistrate la primarie inaintate de catre medicii dentisti Buliga Daniel
Constantin, respectiv Craciun Simona Steliana prin care isi manifesta intentia de a desfasura activitati
stomatologice pe teritoriul UAT Jirlau ,
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Jirlau prin care se supune spre aprobare
„Aprobarea unui spatiu/imobil din patrimoniul comunei Jirlau in vederea desfasurarii de activitati
stomatologice in comuna Jirlau, judetul Braila ”
Luand in considerare prevederile sectiunii a 4-a din Codul administrativ privind inchirierea
bunurilor din domeniul public, art. 861, alin. 3) din Codul civil, Legea 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulteioare si HCL Jirlau nr.
47/2019 privind „Aprobarea Regulamentului privind inchirierea/inchirierea bunurilor apartinand
domeniului privat al 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.
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 administrative.
HOTARASTE:
Art. 1. a) Se aproba un spatiu din patrimoniul comunei Jirlau in vederea desfasurarii de activitati
stomatologice in comuna Jirlau, judetul Braila.
b) Spatiul specificat la litera a) consta in apartamentul garsoniera aflat in patrimoniul
comunei Jirlau de la adresa Str. Rm Sarat nr. 108, ap. 4, et. 1, sc.1 , comuna Jirlau, judetul Braila.
Art.2. In vederea inchirierii spatiului specificat la art. 1 se va demara procedura de intabulare si
modernizare cu scopul crearii conditiilor specifice stomatologice.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Jirlau
prin aparatul de specialitate.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Braila, persoanelor
interesate si se va face publica prin afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei.
.

Preşedinte de şedinţă,
Stroe Dobrica

Nr. 62
Adoptată în şedinţa din 23.07.2020
Cu un număr de 13 voturi
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie

Contrasemnează
Secretar general UAT,
Cioată Ion

