
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 12.12.2019 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local Platonesti , judetul
Ialomita  orele  12,00  in   baza  Dispozitiei  primarului  nr.  132/04.11.2019  si  OUG 57/2019
privind Codul administrativ
          La sedinta participa un numar de 10 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 .
       Absent nemotivat fiind doamna consilier Gheorghe Aurica.
            Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,   care
arata  faptul ca este legal constituita fiind prezenti 10 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  : 
 -10  voturi  pentru(:  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,
,Nedelcu Aurica,  Tudorici  Vasile ,Maru Nicoleta,  Nedelcu Nicusor,  Neagu Stelian,  Stanciu
Neculai, 
            Mandatul presedintelui  al  domnului Nedelcu Nicusor ales in data de 11.07.2019 a
expirat. Este necasar ca inainte sa se aleaga un nou presedinte de sedinta pentru o perioada de 3
luni .
       Domnul consilier Tudorici Vasile il propune pe domnul consilier Neagu Stelian.
         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, Stanciu Neculai, 
        Se adopta HCL nr.41/12.11.2019          
         Domnul presedinte de sedinta  ia cuvantul si  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   aprobarea  organigramei  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Platonesti-initiator primar, Negraru  Florinel
3.Proiect  de  hotarare  privind   rectificare  de  buget  local-initiator  primar,  Negraru
Florinel
4 Proiect  de hotarare privind   aprobarea noilor indicatori  tehnico-economici  privind
proiectul  „Infiintare  gospodarie  de  apa   si  retea  distributie  sat  Lacusteni,  comuna
Platonesti, judet Ialomita-initiator primar, Negraru  Florinel
5.Proiect de hotarare privind aprobarea componentei echipei mobile la nivelul comunei
Platonesti-initiator primar Negraru Florinel
6. Proiect de hotarare  privind aprobarea regulamentului prin care se confera titlul de
cetatean de onoare al comunei Platonesti-initiator primar Negraru Florinel
7.Proiect de hotarare privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE  a comunei
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Platonesti domnului Pavel Nicolae.
8.Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  art.1  din  HCL nr.19/2019-initiator  primar
Negraru Florinel
9.Alte discutii.
         Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
-10  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,
,Nedelcu Aurica,  Tudorici  Vasile ,Maru Nicoleta,  Nedelcu Nicusor,  Neagu Stelian,  Stanciu
Neculai)

      Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi ( punctul nr. 1 fiind aprobat anterior)si anume :
.  Proiect  de  hotarare  privind   aprobarea  organigramei  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Platonesti-initiator primar, Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive   .  Arata domnilor  consilieri  faptul  ca  este  necesar a se a se aproba
organigrama  deoarece  in  conformitate  cu  prevederile  OUG  57/2019  privind  Codul
administrativ  functia  de  inspector  –achizitii  publice  se  redenumeste  in  « consilier  achizitii
publice”   
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
          Nu    sunt discutii  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,  Stanciu
Neculai)
             Se adopta HCL nr.42/12.11.2019          
     
           Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
rectificare de buget local-initiator primar, Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive  . Este necesara o rectificare de buget deoarece mai sunt facturi neachitate
la lucrari de la scoala si primarie.
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
          Nu    sunt discutii  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,  Stanciu
Neculai)
             Se adopta HCL nr.43/12.11.2019          
             
       
     Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici privind proiectul „Infiintare gospodarie de
apa  si retea distributie sat Lacusteni, comuna Platonesti, judet Ialomita-initiator primar,
Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea  de  motive   .  Se  arata  faptul  ca  exista  o  neconcordata  in  devizul  de  lucrari  si
indicatorii aprobati anterior , acestia fiind necesar a se aproba cu noile modificari.



     Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
           Nu    sunt discutii  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,  Stanciu
Neculai)
             Se adopta HCL nr.44/12.11.2019          

         Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea  componentei  echipei  mobile  la  nivelul  comunei  Platonesti-initiator  primar
Negraru Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive  . Se arata faptul ca la nivelul UAT Platonesti trebuie desemnata o echipa
ce intervine in cazuri de violenta in familie.
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
          Nu    sunt discutii  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,  Stanciu
Neculai)
             Se adopta HCL nr.45/12.11.2019          
        

           Se trece la proiectul nr.6 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare  privind
aprobarea regulamentului prin care se confera titlul de cetatean de onoare al comunei
Platonesti-initiator primar Negraru Florinel
          Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia  prezinta  proiectul de
hotarare, expunerea de motive  .Regulamentul a fost pus la dispozitie domnilor consilieri pentru
a fi studiat.   
       Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.  
          Nu    sunt discutii  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,  Stanciu
Neculai)
             Se adopta HCL nr.46/12.11.2019          

       Se trece la proiectul nr.7 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
conferirea titlului de  CETĂŢEAN DE ONOARE  a comunei Platonesti domnului Pavel
Nicolae.
                    Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia  prezinta  proiectul de
hotarare,  expunerea  de  motive  .Arata  motivele  pentru  care  s-a  propus  acest  proiect  ca  o
recunoastere a meritului in domeniul artistic al acestui cetatean, ce reprezinta comuna.
           Intervine domnul primar care explica faptul ca doreste sa  sa confere titlul de cetatean de
onoare domnului Pavel Nicolae pentru meritele aduse intr-un cadru festiv organizat la Camin
Cultural Platonesti unde se va organiza si un eveniment artistic cu acest prilej.
       Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct. 
        Intervine domnul consilier Tudorici Vasile care adduce la cunostinta faptul ca dansul nu
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este de accord cu acest proiect dar se va abtine la vot. 
          Nu  mai  sunt discutii  si se voteaza cu  : 
-7 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin, ,Nedelcu
Aurica ,Maru Nicoleta,  Stanciu Neculai)
-3 voturi abtinere(Tudorici Vasile, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian)
             Se adopta HCL nr.47/12.11.2019   

           Se trece la proiectul nr.8 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
modificarea art.1 din HCL nr.19/2019-initiator primar Negraru Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive  . Se arata faptul ca este necesar a se modifica acest articol deaorece nu se
mai  realizeaza  proiectul  propus  iar  cu  suma  destinata  se  reabilireaza  strazile  interioare  in
comuna Platonesti prin pietruire.
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
          Nu    sunt discutii  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,  Stanciu
Neculai)
             Se adopta HCL nr.48/12.11.2019        
           
          Ne mai fiind discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  ordinara   a Consiliului
Local Platonesti din data de 12.11.2019.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Neagu Stelica                                                           Grigore Artemizia



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

 HOTARARE
Privind aprobarea   organigramei a aparatului propriu de specialitate al Primarului si a statului de

functii din Primaria comunei Platonesti, judetul Ialomita 

Consiliul Local al comunei  Platonesti  intrunit in sedinta ordinara din 12.11.2019
   Luand in dezbatere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei prin
care se propune aprobarea Organigramei aparatului propriu de specialitate al Primarului si a statului
de functii din Primaria comunei Platonesti, judetul Ialomita pentru anul 2019;
      -adresa Institutiei Prefectului nr.8623/18.06.2019
-prevederile Legii nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare
-referatul compartimentului de specialitate
-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ
         Examinand:
- expunerea de motive a primarului 
- avizul comisiei de specialitate 
- avizul secretarului cu privire la legalitatea proiectului

  In temeiul art.36 din Legea nr.215/2001 republicata  a administratiei publice locale

HOTARASTE:

Art.1  Se  aproba  Organigram  aparatului  propriu  de  specialitate  al  primarului  comunei
Platonesti, judetul Ialomita ,conform Anexei nr.1 , ca parte integranta din prezenta hotarare 

Art.2. Se aproba Statul de functii din Primaria Platonesti, judetul Ialomita, conform Anexei
nr.2

Art.3 Prezenta hotarare  va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei Platonesti ; va
fi  adusa  la  cunostinta  publica  prin  afisare  la  sediul  Primariei  si  comunicata  catre  Institutia
Prefectului judetul Ialomita

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
   Neagu Stelian                                                                            Secretar General UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

NR. …42…….
Adoptata la Platonesti
Astazi, 12.11.2019



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
ordinara astăzi 12.11.2019;
              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,
                  NEAGU STELIAN                                        Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr…43…..
Adoptata la Platonesti
Astazi 12.11.2019



Intern

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T A R A R E 
privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici privind proiectul „Infiintare

gospodarie de apa  si retea distributie sat Lacusteni, comuna Platonesti, judet
Ialomita”

              Consiliul Local al comunei Platonesti , judetul Ialomita           
Avănd în vedere:

- prevederile art. 11 alin. (12)-(14) din Normele metodologice de aplicare pentru
punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate
prin  OMDRAP  nr.  1851/2013,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
pentru obiectivele de investiţii noi

- prevederile  art.  44 alin.  1  din Legea nr.  273/2006 privind finantele  publice
locale

- prevederile  Hotararii  nr.  28/2008  privind  aprobarea  continutului-cadru  al
documentatiei  tehnico-economice  aferente  investitiilor  publice,  precum si  a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrãri de interventii

- prevederile  Ordinului  nr.  863/2008  pentru  aprobarea  "Instructiunilor  de
aplicare  a  unor  prevederi  din  Hotãrârea  Guvernului  nr.  28/2008 privind
aprobarea  continutului-cadru  al  documentatiei  tehnico-economice  aferente
investitiilor  publice,  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrãri de interventii"

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor
de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

- -act aditional nr.12/2019
- In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

H O T A R A S T E  
                    

         Art.1.Se aprobă indicatorii  tehnico-economici  conform Devizului  general
potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru obiectivul de
investiţie „Infiintare gospodarie  de apa  si  retea distributie sat  Lacusteni,  comuna
Platonesti, judet Ialomita”in cuantum de 4789696,15 lei reprezentand 3.826.228,98
lei cheltuieli eligibile si 963467,17  lei cheltuleli neeligibile.
         Art.2. Se aproba  Actul aditional nr.12/2019          
         Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri  se incredinteaza, Primarul
comunei Platonesti

Art.4. Prezenta se comunica
 Instituţia Prefectului - Judetul Ialomita

unsaved://ThtmlViewer.htm/DB0;LexAct%20104006


Intern

 M.D.R.A.P.
 Compartimentului financiar-contabil. 
 Dosar documentaţie
 Cetăţenilor comunei prin afişare publică

        PRESEDINTE DE SEDINTA                         Avizat pentru legalitate
           Neagu Stelian                                                  Secretar general UAT
                                                                                   Grigore Artemizia

Nr. 44
Adoptata  la Platonesti
Azi 12.11.2019



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE
Privind aprobarea componentei echipei mobile la nivelul comunei Platonesti

         Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, întrunit în şedinţă ordinara astăzi
12.11.2019;
- Ordinul MMJS nr.2525/2018pentru aprobarea procedurii pentru interventia de urgent in cazuri de
violent in familie
-referatul compartimentului de specialitate
-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba  componenta echipei mobile la nivelul comunei Platonesti astfel:
-Catisanu Florentin- viceprimar - Presedinte
-Grigore Artemizia- secretar general UAT- Secretar
-Iordache Violeta-inspector asistenta soc- membru
-Stanciu Daniela Mihaela- asistent medical comunitar-membru
-Leonte Marin –paznic-membru
            Art.2. Pentru  desfasurarea activitatii  echipei mobile   se pune la dispozitie autoturismul
proprietatea Primariei Platonesti marca LOGAN  IL 06 PRP .

   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,
                      Neagu Stelian                                                      Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr…45…..
Adoptata la Platonesti
Astazi 12.11.2019



                                                    
         ROMÂNIA                                                                          
     JUDEŢUL IALOMITA                                                                         
COMUNA PLATONESTI

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea Regulamentului prin care se confera titlul de Cetăţean de
Onoare  al comunei Platonesti

   Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita;
Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.3242/2019,  a  Primarului  comunei

Platonesti;
Având în vedere raportul de specialitate nr.40/2019, întocmit de Compartimentul

Sport,  Cultură,  Culte,  Compartimentul  Juridic  şi  Contencios,  din  cadrul  Primăriei
comunei Platonesti;

Având în vedere rapoartele de avizare ale:
 Comisiei  pentru învăţământ şi  activităţi  ştiinţifice, cultură, culte,  tineret,

sport, turism; 
 Comisiei  juridice,  ordine  publică,  drepturile  omului  şi  libertăţilor

cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al comunei Platonesti;  
În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic  Art.1  Se aproba Regulamentul prin care se confera titlul de

Cetăţean  de  Onoare  al  comunei  Platonesti  conform  Anexei  nr.1  la  prezenta

hotarare.

Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează pentru legalitate
      Consilier,                                                                               Secretar general UAT,
   .Neagu Stelian                                                       Grigore Artemizia
 
 
     Nr. 46
Adoptata la Platonesti
     Astazi 12.11.2019

 



                                                    
         ROMÂNIA                                                                          
     JUDEŢUL IALOMITA                                                                         
COMUNA PLATONESTI

H O T Ă R Â R E

 privind conferirea titlului de   CETĂŢEAN DE ONOARE    a comunei Platonesti
domnului Pavel Nicolae

   Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita;
Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.3211/2019,  a  Primarului  comunei

Platonesti;
Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  nr.2975/2019,  întocmit  de

Compartimentul Sport, Cultură, Culte, Compartimentul Juridic şi Contencios, din cadrul
Primăriei comunei Platonesti;

Având în vedere rapoartele de avizare ale:
 Comisiei  pentru învăţământ şi  activităţi  ştiinţifice, cultură, culte,  tineret,

sport, turism; 
 Comisiei  juridice,  ordine  publică,  drepturile  omului  şi  libertăţilor

cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al comunei Platonesti;  
În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol  unic  Se  conferă  titlul  de  CETĂŢEAN  DE  ONOARE  al  comunei

Platonesti domnului .Pavel Nicolae. 

Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează pentru legalitate
      Consilier,                                                                               Secretar general UAT,
   .Neagu Stelian                                                       Grigore Artemizia
 
 
     Nr. 47
Adoptata la Platonesti
     Astazi 12.11.2019

 



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
Modificarea art.1 din HCL nr.19/2019 privind utilizarea execedentului  din anul 2018

Consiliul local al comunei Platonesti, judetul Ialomita,
Avand in vedere;
-referatul compartimentului contabilitate. 
Examinand ;
In conformitate cu :
-prevederile art 58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare
- prevederile OrdinuluiMinisterului Finantelor Publice  pentru aprobarea normelor metodologice

privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018
 

In temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul administrative 

HOTARASTE:

Art.1.  Se aproba modificarea art.1 din HCL nr.19/2019 privind utilizarea execedentului  din anul
2018 astfel:
      Ar.1-Aprobarea utilizarii excedentului  anului 2018 in suma de 188000 lei pentru realizarea 
urmatoarelor proiecte:
-Reabilitare Camin Cultural Lacusteni-61000  lei
-Infiintare Gospodarie apa si retea de distributie apa in sat Lacusteni-26000lei
-Sistem de canalizare a apelor uzate menajere in sat Platonesti-12000
-Achizitie utilaj Buldoexcavator -20000 lei
-Asfaltare strazi interioare in satele Platonesti si Lacusteni-10000lei
-Reabilitare strazi interioare in comuna Platonesti -59000lei

Art.2  - Celelalte articole raman neschimbate.
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului-judetul Ialomita si comunicata celor 
interesati, prin afisare la sediul Primariei.
.

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
  Neagu stelian                                                                              Secretar General UAT
                                                                                                      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 NEAGU STELIAN, 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 ..
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Ialomiţa             

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