
  ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

          COMUNA PLATONESTI 
  - PRIMAR-                       

D I S P O Z I T I E
privind convocarea in sedinta extraordinara de indata  a

Consiliului local  al comunei Platonesti

              Primarul comunei Platonesti , judet Ialomita 
       Avand in  vedere prevederile art.133 alin. (1) sau alin.(2) lit.a) si art.134, alin.
(1),lit.a),  alin.(5)  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  .nr.57/2019  privind  Codul
Administrtaiv ;

In temeiul art.154 alin.(1) coroborat cu art.155 alin.(3) , lit.b) si art.196 alin.(1),
lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N E :

            ART.1 - Se convoaca in sedinta extraordinara de indata membrii Consiliului local
Platonesti in data de 10.05.2021 , la ora 12.00 la sediul Consiliului local Platonesti.
           ART.2 -  Proiectul Ordinii de zi , precum si comisiile de specialitate carora le vor fi
trimise spre avizare proiectele  de  hotarari,  sunt  prevazute  in  anexa care face parte
integranta din prezenta dispozitie .

ART.3 - Materialele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor
locali pe suport de hartie , in mapa de sedinta ,pe semnatura acestora si sunt postate pe
site-ul UAT..

ART.4  -  In  conformitate  cu  regulile  privind  desfasurarea sedintelor  Consiliului
Local, consilierii locali au posibilitatea sa formuleze si sa depuna amendamente asupra
proiectelor de hotărâri, pana la data de 07.05.2021, la secretarul comunei Platonesti.

ART.5 -  Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate
pana la data de 07.05.2021 , la secretarul comunei.

     ART.6 – Prezenta dispozitie se comunica de catre secretarul comunei Platonesti
potrivit prevederilor art.135, alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.

                  PRIMAR,                                                               CONTRASEMNEAZA ,
    NEGRARU FLORINEL                                                   Secretar general al comunei 
                                                                                                  Grigore   Artemizia

Nr.56
Emisa la Platonesti
Azi 05,05,2021



ROMANIA                                         Anexa la dispozitia nr. 56/05.05.2021
      JUDETUL IALOMITA 
COMUNA PLATONESTI

PROIECT AL ORDINII DE ZI
Sedinta extraordinara de indata a consiliului local Platonesti 

Luni ,10.05.2021, ora 12,00
Sala de sedinte a Consiliului local

Nr.
Crt.

Materiale supuse dezbaterii si aprobarii Initiator Comisii de 
Specialitate 
*

1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Local din data de 12.04.2021

2 Proiect de hotarare privind inchirierea  prin atribuire 
directa a  suprafetei de izlaz situata pe raza comunei 
Platonesti crescatorilor de animale insotit de :
-referatul de aprobare al primarului comunei
 - raportul compartimentului de specialitate 

Primarul 2

3 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii UAT 
PLATONESTI cu Județul Ialomița în vederea 
acceptării acestuia, în calitate de membru asociat cu 
drepturi depline, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ” ECOO 2009” insotit de :
-referatul de aprobare al primarului comunei
 - raportul compartimentului de specialitate 

Primarul 1

4 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii UAT 
Platonesti cu Județul Ialomița în vederea participării 
acestuia la capitalul social al SC ADI ECOO 2009 , în 
calitate de asociat cu drepturi depline
 insotit de :
-referatul de aprobare al primarului comunei
 - raportul compartimentului de specialitate

Primarul 1

5 Diverse: Intrebari/interpelari/informari consilieri

*Denumirea comisiilor de specialitate:
Comisia 1 – pentru agricultura ,activitati economico-financiare, juridica si de 
disciplina
Comisia 2 –pentru amenajarea teritoriuluisi urbanism, protective mediu si turism, 
validare
Comisia 3 – pentru activitati social culturale ,culte ,invatamant , sanatate , familie , 
munca , protectie ,sociala ,tineret si sport


