
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2015

            Consiliul Local al Comunei Platonesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
           -adresa nr.45/19.01.2015 a Scolii Gimnaziale Platonesti

- referatul compartimetului contabilitate 
- expunerea primarului ;
- prevederile art. 36 , alin. (4) , lit. a) din Legea nr. 215/2001  a administratiei publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , actualizata ;
- adresele Directiei Generale a Finantelor Publice  Ialomita nr.203890/23.01.2015; 

203801/23.01.2015; 204107/27.01.2015; 205696/04.02.2015
- adresa   Ministerului Finantelor Publice nr.5570/29.01.2015
Examinand 
- raportul comisiei de specialitate ;
- avizul secretarului
In temeiul art. 36 , alin (4) lit. b) si art. 45 , alin. (2) lit a) din Legea nr. 215/2001  a 
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE :
Art. 1. Aprobarea  bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2015 , pe capitole , 
subcapitole, titluri , articole, alineate si sectiuni , in urmatoarea structura : la venituri in suma 
de 2918,68 mii lei , la cheltuieli in suma de 3144,68 mii lei  cu un deficit de 226 mii lei  
potrivit anexelor, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru finantarea
obiectivelor prevazute in lista de investitii.
Art.2 Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2015, conform anexei. 
Art.3. Se aproba suma de 20 mii lei pentru organizarea ,,Zilei comunei”
Art.4. Se aproba suma de 25 mii lei pentru activitati sportive.
Art.5 Se aproba suma de 15 mii lei pentru reabilitare Dispensar uman
Art.6. Se aproba suma de 29 mii lei pentru contracte de lucrari pasune
Art.7. Se aproba suma de 132 mii lei pentru cofinantarea obiectivului  ,,Asfaltare drumuri de 
interes local(GAL)
Art.8. Se aproba suma de 2mii lei pentru plata cotizatiei la GAL Dunarea de Jos
Art.9.Se aproba suma de 750 lei plata cotizatiei pentru Asociatia comunelor din 
Romania
Art.10 Se aproba suma de 70 mii lei pentru elaborare P.U.G. 
Art.11. Se aproba suma de 17 mii lei plata cotizatiei pentru ADI ECOO 2009
Art.12 Se aproba suma de 410 mii lei pentru obiectivul ,, Infiintare casa de cultura” 
( 25 mii lei pentru faza PT+SF si 385 mii lei pentru construire)  
Art.13. Se aproba suma de 95 mii lei pentru achizitie buldoexcavator cu lama si cupa.
Art.14. Se aproba suma de 157 mii lei pentru obiectivul,, Infiintare trotuare in comuna 
Platonesti”
Art.15.Se aloca suma de 610.000 lei pentru:- plata salariilor -484 mii lei; cheltuieli materiale 
105 mii lei; cheltuieli de capital-20 mii lei pentru Scoala Gimnaziala Platonesti
Art.16. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primar si compartimentul 
contabilitate din cadrul Primariei Platonesti si adusa la cunostinta publica prin afisare la 
sediul primariei.

Presedinte de sedinta                                                                              contrasemneaza   
Marina Adrian Liviu                                                                                      secretar
                                                                                                                 Pavel Neluta
Nr.5
Adoptata la Platonesti
Astazi, 11.02.2015
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