
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 11.07.2019 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 103/03.07.2019  si OUG
57/2019 privind Codul administrativ
          La sedinta participa un numar de 9 consilieri  din numarul de 11 cat este legal
constituit  si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, domnul primar Negraru Florinel  ,doamna Grigore Artemizia
secretarul  general  al  comunei  s  doamna  inspector  contabil  Moise  Radita.  Absent
nemotivat  fiind  domnul  Stanciu  Neculai.  Invitat  la  sedinta  fiind  doamna   Gheorghe
Aurica, viitor consilier local.
            Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,
care arata  faptul ca este legal constituita fiind prezenti 9 consilierii in functie  din 11 cat
constituie Consiliul Local si  ii  invita pe domnii consilieri  sa isi exprime  obiectiile
( daca sunt ) pe marginea procesului verbal de la sedinta anterioara.
            Nu    sunt alte propuneri si se voteaza cu  : 
 -9 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian,)
         Doamna secretar general prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta- initiator primar,
Negraru  Florinel 
2.  Proiect  de  hotarare  privind incetarea  mandatului  de  consilier  al  domnului
Marina Adrian Liviu- initiator primar, Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare privind  validarea mandatului de consilier local al doamnei
Gheorghe Aurica-initiator primar, Negraru  Florinel
4.Proiect de hotarare privind  rectificare de buget local-initiator primar, Negraru
Florinel
5. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.28/2019 aprobarea organigramei
si  a  regulamentului  de  organizare  si  functionare  a  politiei  locale  la  comuna
Platonesti-initiator primar, Negraru  Florinel
6.Alte discutii.
           Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
 -9 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian,)

      Se trece la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
alegerea presedintelui de sedinta- initiator primar, Negraru  Florinel
            Deoarece mandatul de presedinte de sedinta al domnului Nedelcu Aurica , ales in
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luna  aprilie  a  expirat  este  necesar  adoptarea  unei  hotarari  privind  alegerea  unui  alt
presedinte.
        Domnul consilier Lentu Neculai il propune pe domnul Nedelcu Nicusor.Nu sunt
alte propuneri
         
           Se voteaza cu  : 
 -9 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian,)
             Se adopta HCL nr.29/11.07.2019          
     
           Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind incetarea  mandatului  de  consilier  al  domnului  Marina  Adrian  Liviu-
initiator primar, Negraru  Florinel 
      Doamna secretar general prezinta domnilor consilieri demisia domnului  Marina
Adian Liviu.
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri  la dezbateri pe marginea acestui
punct.
           Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
 -9 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian)
             Se adopta HCL nr.30/11.07.2019          
       
     Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
validarea  mandatului  de  consilier  local  al  doamnei  Gheorghe  Aurica-initiator
primar, Negraru  Florinel

         Avand in vedere faptul ca mandatul de consilier local a incetat prin demisie este
necesar adoptarea unei hotarari de consiliu prin care se valideaza mandatul supleantului
pe lista al domnului  Marina Adrian Liviu. Aceasta este domna Gheorghe Aurica. Se
prezinta adresa din partea PSD de confirmare a supleantului.
       Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
        Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  : 
     -9  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian)
                    Se adopta HCL nr.31/11.07.2019.
              In urma adoptarii  hotararii  doamna consilier  Gheorghe Aurica depune
juramantul in functia de consilier local.

           Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind  rectificare de buget local-initiator primar, Negraru  Florinel



Doamna  inspector  contabil   prezinta  domnilor  consilieri  sumele  ce  se  rectifica  in
bugetul  local  pe  anul  2019.  Sunt  necesare  sume  pentru  iluminat  public,  plata
indemnizatiilor de handicap, un ajutor de inmormantare,achizitionarea unor vouchere de
vacant pentru 3 angajati.
       Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.  
          Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  :
              -10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Gheorghe Aurica)
                    Se adopta HCL nr.32/11.07.2019.

           Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind revocarea HCL nr.28/2019 aprobarea organigramei si a regulamentului de
organizare si  functionare a politiei  locale la comuna Platonesti-initiator primar,
Negraru  Florinel
           Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de
hotarare, expunerea de motive. Arata faptul ca la adoptarea acestei hotarari nu a fost
existent avizul ANFP de modificare a organigramei si se solicita revocarea urmand ca
dupa  obtinere sa se supuna iar dezbaterii.
           Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
             Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  : 
              -10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Gheorghe Aurica)
                    Se adopta HCL nr.33/11.07.2019.

           
          Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 11.07.2019.

               PRESEDINTE                                                                  SECRETAR,
              Nedelcu Nicusor                                                                Grigore Artemizia
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         ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

               Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:

- Propunerile făcute de consilieri locali constituite conform legii;
- Votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

În conformitate cu:
-art.123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local 

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1.  Se  alege  preşedinte  de  şedinţă  domnul  NEDELCU  NICUSOR,  care  va
conduce şedinţele consiliului  local  pe o perioada de 3 luni,  începând cu data adoptării
prezentei hotărâri.  

ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului: 

- Domnului NEDELCU NICUSOR
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Ialomiţa             

 PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                            CONTRASEMNEAZA       
         Tudorici Vasile                                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                                                                GRIGORE   ARTEMIZIA
    

         

Nr.29
Adoptata la Platonesti
Astazi 11.07.2019



R O M Â N I A                                                                                           
JUDEŢUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E A   

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Marina Adrian Liviu  
şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local Platonesti

      Consiliul local  Platonesti, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 2026/26.06.2019  privind încetarea mandatului
de consilier al d-lui Marina Adrian Liviu şi declararea ca vacant a unui loc de consilier
municipal,

Având  în  vedere  prevederile   art.204  din   OUG  57/2019  privind  Codul
administrativ,

În temeiul art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local 

H o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1. Se ia act de demisia d-lui Marina Adrian Liviu   din calitatea de consilier
local şi se declară vacant locul acestuia în Consiliul local Platonesti, pe listele PSD .

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică domnului Marina Adrian Liviu, Partidului
Social Democrat– filiala Ialomita  şi Instituţiei Prefectului - Judeţului Ialomita.

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Viză de legalitate,
                                                                                              Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.30
Adoptata la Platonesti
Astazi 11.07.2019



R O M Â N I A                                                                                           
JUDEŢUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E A   

privind  validarea mandatului de consilier local al   d-nei Gheorghe Aurica  în
Consiliul local al comunei Platonesti

      Consiliul local  Platonesti, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând  Expunerea  de  motive  nr.  2027/26.06.2019   privind  validarea  mandatului  de
consilier local al   d-nei Gheorghe Aurica  în Consiliul local al comunei Platonesti

Având  în  vedere  prevederile   art.204  din   OUG  57/2019  privind  Codul
administrativ,

În temeiul art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local 

H o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1. Se aproba validarea mandatului de consilier local al   d-nei Gheorghe Aurica
în Consiliul local al comunei Platonesti

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică doamne Gheorghe Aurica, Partidului Social
Democrat– filiala Ialomita  , Instituţiei Prefectului - Judeţului Ialomita, Judecatoriei Fetesti.

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Viză de legalitate,
                         Nedelcu Nicusor                                             Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.31
Adoptata la Platonesti
Astazi 11.07.2019



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
Privind rectificarea  bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2019

            Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, întrunit în şedinţă de
indata astăzi 11.07.2019;
              Avand in vedere :
           -prevederile art. 139 din OUG 57/2019 :
          - referatul  compartimentului de specialitate
           -prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale actualizata  ;
          -HCL nr.17/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
Examinand 

- avizul de legalitate al secretarului;
- expunerea de motive a primarului 

  În  temeiul  art.  139  din  OUG 57/2019  privind  Codul  administrativ,
Consiliul Local 

HOTARASTE :

        Art.1 – Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul
2019 la venituri    si  la cheltuieli   conform referatului  intocmit  de compartimentul  de
specialitate.
         

   Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul Ialomita si
celor interesati prin afisare la sediul primariei

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Viză de legalitate,
                                                                                          Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.32
Adoptata la Platonesti
Astazi 11.07.2019



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
Revocarea HCL nr.28/2019 aprobarea organigramei si a regulamentului de

organizare si functionare a politiei locale la comuna Platonesti

    Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere; 
-expunerea de motive a domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita; 
- dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010 cu modificarile si completarie 
ulterioare
  În temeiul art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local

HOTARASTE:

            Art.  1. Se  aproba  revocarea  HCL  nr.28/2019  privind  aprobarea
organigramei si a regulamentului de organizare si functionare a politiei locale la
comuna Platonesti
          Art. 3 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica prezenta
hotarare: Primarului comunei Platonesti, judetul Ialomita, si Institutiei Prefectului
Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             Viză de legalitate,

                                                                                                                Secretarul  general al comunei

                           Grigore Artemizia

Nr.33
Adoptata la Platonesti
Astazi 11.07.2019
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