
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 25.04.2019 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 82/17.04.2019  si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata
          La sedinta participa un numar de 11 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,  Marina  Adrian  Liviu  ,  domnul  primar  Negraru  Florinel
,doamna  Grigore  Artemizia  secretarul  comunei  si  doamna  inspector  contabil  Moise
Radita.
            Sedinta este deschisa de catre doamna secretar Grigore Artemizia,  care arata
faptul  ca  este  legal  constituita  fiind  prezenti  11  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  : 
 -11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
         Doamna secretar prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta cu o completare si
anume  „Actualizarea  inventarului  domeniului  privat  a  localitatii “,   acesta  fiind  in
forma :
1.Proiect  de hotarare privind alegerea presedintelui  de sedinta initiator primar,
Negraru  Florinel .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 2019- initiator
primar, Negraru  Florinel 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii si
subventii   al  Comunei  Platonesti  pentru  anul  2019-  initiator  primar,  Negraru
Florinel
4.Proiect  de  hotarare  privind  utilizarea  execedentului   din  anul  2018-  initiator
primar, Negraru  Florinel
5. Proiect de hotarare  privind aprobarea taxelor si impozitelor locale la comuna
Platonesti  pentru anul  2020- initiator primar, Negraru  Florinel
6.  Proiect  de  hotarare  privind  rezilierea  unui  contract  de  concesiune  -initiator
primar, Negraru  Florinel
7.Proiect  de  hotarare  privind  Actualizarea  inventarului  domeniului  privat  a
localitatii 
8.Alte discutii.
           Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
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 -11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)

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 doamnai Maru Nicoleta, presedinte de sedinta aleasa prin
HCL 1/2019 a  expirat  se impune alegerea unui nou presedinte  pentru lunile  aprilie
-iunie.
      Se propune de catre domnul Neagu Stelian ca presedinte sa fie domnul Nedelcu
Aurica.
           Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
 -11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
             Se adopta HCL nr.16/25.04.2019          
     
           Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind  aprobarea   bugetului  local  pe  anul  2019- initiator  primar,  Negraru
Florinel
         Domnul primar   prezinta materialele de sedinta pentru acest proiect, prezinta
sumele  propuse in bugetul local si anume:
-suma de 885 mii lei pentru- plata salariilor ; cheltuieli materiale 150 mii lei.
 - suma de10 mii lei pentru realizarea unor investitii la Dispensar Uman.
-suma de 5 mii lei pentru SVSU.
- suma de 20 mii lei reprezentand plata transport profesori si 
- suma de 50 mii lei pentru infiintarea si desfasurarea activitatii Politiei Locale.
- suma de 5 mii lei pentru plata cheltuielilor la Camin Platonesti.
- suma de 100 mii lei pentru iluminat public.
- suma de 17 mii lei pentru Buldoexcavator
- suma de 67 mii lei taxa anuala ADIECOO si 16 mii lei taxa 
- suma de 10 mii lei pentru masuratori topo-cadastrale
-  suma  de  21  mii  lei  pentru  obtinere  avize  proiecte  la  Proiect  integrat  „Extindere
canalizare si infiintare Statie epurere, extindere retea apa in comuna Platonesti.
- suma de 11 mii lei pentru achizitia de vouchere pentru salariati.
- suma 373 mii lei pentru achizitie buldoexcavator.

         Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
      Se inscrie la cuvant domnul consilier Stanciu Neculai care propune a se prinde o
suma de 5000 lei pentru achizitionarea unor chitari pentru copii de la scoala. 
                  Nu  sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  : 



          -11 voturi  pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa  Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
                    Se adopta HCL nr.17/25.04.2019.
     Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea  bugetului  finantat  din  venituri  proprii  si  subventii   al  Comunei
Platonesti pentru anul 2019- initiator primar, Negraru  Florinel
         Doamna contabil  prezinta  proiectul de hotarare si expunerea de motive acestei
hotarari si sumele ce sunt  prinse pe capitol de venituri si cheltuieli.
       Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
        Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  : 
     -11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
                    Se adopta HCL nr.18/25.04.2019.

           Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind utilizarea execedentului  din anul 2018- initiator primar, Negraru  Florinel
           Domnul primar  prezinta  proiectul de hotarare, expunerea de motive  cu sumele
ce sunt repartizate pe proiecte in suma de 188000 lei si anume:
-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
-Proiect integrat „Extindere canalizare si infiintare Statie epurere, extindere retea
apa in comuna Platonesti-59000lei
       Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.  
          Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  :
              -11 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
                    Se adopta HCL nr.19/25.04.2019.

           Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind aprobarea taxelor si impozitelor locale la comuna Platonesti  pentru anul
2020- initiator primar, Negraru  Florinel
           Doamna secretar Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare, expunerea
de motive. Arata faptul ca sumele propuse sunt indexate cu indicele de inflatie asa cum
sunt specificate in codul Fiscal de 4.6% afferent anului  2018
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           Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
                Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  : 
              -11 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
                    Se adopta HCL nr.20/25.04.2019.

           Se trece la proiectul nr.6 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind rezilierea unui contract de concesiune -initiator primar, Negraru  Florinel  
         Doamna secretar Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare, expunerea
de motive. Aduce la cunostinta faptul ca acest contract se reziliaza cu acordul partilor.
           Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
                Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  : 
              -11 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
                    Se adopta HCL nr.21/25.04.2019.

           Se trece la proiectul nr.7 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind  actualizarea  inventarului  domeniului  privat  -initiator  primar,  Negraru
Florinel  
         Doamna secretar Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare, expunerea
de motive. Aduce la cunostinta faptul ca este nevoie de actualizare deoarece aceste 10
terenuri nu au fost introduce in inventar si este nevoie a se face carti funciare..
           Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
                Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct si se voteaza cu  : 
              -11 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
                    Se adopta HCL nr.22/25.04.2019
       
          Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 25.04.2019.

               PRESEDINTE                                                                  SECRETAR,
            Nedelcu Aurica                                                                Grigore Artemizia



         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:
-  Prevederile  art.  35  alin.  (1)  din  Legea  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
-  Prevederile  art.  9  alin.  (1)  şi  alin.  (4)   din  Regulamentul  –  cadru  de  organizare  şi
funcţionare  a  consiliilor  locale,  aprobat  prin  O.G.  nr.  35/2005,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Se alege preşedinte de şedinţă domnul NEDELCU AURICĂ, 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 AURICĂ.
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Ialomiţa             

 PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                            CONTRASEMNEAZA       
         Tudorici Vasile                                                  SECRETAR AL COMUNEI
                                                                                GRIGORE   ARTEMIZIA
    

         

Nr.16
Adoptata la Platonesti
Astazi 25.04.2019



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2019

            Consiliul Local al Comunei Platonesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

- 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  
- adresa Consiliului Judetean Ialomita privind repartizarea unor sume
- Legea nr.50/2019  privind legea bugetului de stat
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 2019 , pe
capitole ,  subcapitole,  titluri  ,  articole,  alineate  si  sectiuni  ,  in urmatoarea structura :  la
venituri in suma de 2423 mii lei , la cheltuieli in suma de 2611 mii lei  cu un deficit de 188
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 2019, conform anexei. 
                Art.3. Se aloca suma de 885 mii lei pentru- plata salariilor ; cheltuieli materiale
150 mii lei.
                Art.4. Se aloca suma de10 mii lei pentru realizarea unor investitii la Dispensar
Uman.
                Art.5. Se aloca suma de 5 mii lei pentru SVSU.
                 Art.6. Se aloca suma de 20 mii lei reprezentand plata transport profesori
                 Art.7. Se aloca suma de 50 mii lei pentru infiintarea si desfasurarea activitatii
Politiei Locale.
                Art.8. Se aloca suma de 6 mii lei pentru plata cheltuielilor la Camin Platonesti.
                  Art.9. Se aloca suma de 50 mii lei pentru iluminat public si 66 mii lei pentru
modernizare iluminat stradal.
                Art.10. Se aloca suma de 17 mii lei pentru cheltuieli  Buldoexcavator
                Art.11. Se aloca suma de 67 mii lei plata gunoi ADIECOO si 16 mii lei taxa
anuala
                Art.12. Se aloca suma de 10 mii lei pentru  masuratori topo-cadastrale
                Art.13. Se aproba suma de 21 mii lei pentru obtinere avize proiecte la Proiect
integrat  „Extindere canalizare si  infiintare Statie  epurere,  extindere retea apa in comuna
Platonesti.



                 Art.14. Se aloca suma de 11 mii lei pentru achizitia de vouchere pentru salariati.
           Art.15.Se aloca suma 374 mii lei pentru achizitie buldoexcavator.
           Art.16. Se aloca suma 25 mii lei pentru reparatii statii mijloc de transport in
comun si 5 mii  pentru achizitie materiale.
            Art.17. Se aloca suma de 2 mii lei pentru avize proiecte.
             Art.18.  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   
         Nedelcu Aurica                                                                                         secretar
                                                                                                                 Grigore Artemizia

Nr.17
Adoptata la Platonesti
Astazi, 25.04.2018



 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii si subventii 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2019

            Consiliul Local al Comunei Platonesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

- 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  ;
- referatul compartimentului contabilitate 
- Legea nr.50/2019 privind Legea bugetului de stat
Examinand 
- raportul comisiei de specialitate 
- expunerea de motive a  primarului 

In temeiul art. 36 , alin (4) lit. a) 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  finantat  din venituri  proprii  si  subventii   al
Comunei Platonesti pentru anul 2019 la venituri in suma de 12000 lei  si la cheltuieli
in suma de 20922 lei  conform referatului compartimentului de specialitate
        Art . 2. Primarul comunei va duce la indeplinire prezenta hotarare .

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

  Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
  Nedelcu Aurica                                                                                 secretar
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.18
Adoptata la Platonesti
Astazi  25.04.2019



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
Privind utilizarea execedentului  din anul 2018

Consiliul local al comunei Platonesti, judetul Ialomita,
Avand in vedere;
-raportul compartimentului contabilitate
Examinand ;
-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 dispozitiilor art 10, art 36 alin 2) lit b), si alin 4) lit a), art.45 alin 2) lit a), art 115 alin 1) 
lit b) si art 117 lit a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si 
completata ulterior

HOTARASTE:

Art.1. . Aprobarea utilizarii excedentului  anului 2018 in suma de 188000 lei pentru:

-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 lei
-Achizitie utilaj Buldoexcavator -20000 lei
-Asfaltare strazi interioare in satele Platonesti si Lacusteni-10000lei
-Proiect integrat „Extindere canalizare si infiintare Statie epurere, extindere retea apa in comuna 
Platonesti-59000lei

Art.2  Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Platonesti
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului-judetul Ialomita si comunicata celor 
interesati, prin afisare la sediul Primariei.
.

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
  Nedelcu Aurică                                                                                secretar
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.19
Adoptata la Platonesti
Astazi, 25.04.2019



JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

    Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere; 
-expunerea de motive a domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita; 
-referatul , inspectorului cu atributii impozite si taxe; 
       In conformitate cu: 
-prevederile  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare; 
-prevederile art. 5, alin. (1), lit. a); art. 16, alin. (2); art. 20, alin. (1), lit. b); art. 30 din
Legea  nr,  273/2006  privind  finantele  publice  locale  ,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare; 
-prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare; 
     In temeiul art. 27; art. 36, alin. (4), lit. c) ; art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. c) si art. 115,
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in
anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2 Prezenta hotarare se aplica incepand cu 01 01 2020, taxe si impozitele fiind indexate cu
indicele de inflatie 4,6%
Art.3. Pentru taxele si impozitele datorate bugetului local achitate cu anticipatie pana la data de
31.03.2020 se aproba bonificatie in cuantum de 10% ( impozit/taxa cladiri, impozit/taxa teren,
TMT) pentru personae fizice si juridice.
Art.  4  Secretarul  unitatii  administrativ-teritoriale  va  comunica  prezenta  hotarare:
Primarului  comunei  Platonesti,  judetul  Ialomita,  compartimentului  de  specialitate  din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Platonesti  si  Institutiei
Prefectului-judetul Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Presedinte de sedinta                                                                                 contrasemneaza
   Nedelcu Aurică                                                                                            secretar

                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.20
Adoptata la Platonesti
Astazi, 25.04.2019



ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 

HOTARARE 
privind rezilierea unui contract de concesiune

      Consiliul Local Platonesti , Judetul Ialomita ,
Avand in vedere :
Avand in vedere : 

- prevederile  art.  35  ,  lit.  c)  din  Legea  nr.  219/1998  privind  regimul
concesiunilor , actualizata 

- cererea numitului Nedelcu Ionut Viorel  nr.915/15.03.2019
- In temeiul art. 36 (2) lit. „c”, (5) lit. „a” si (9), art . 45 (3), art. 115 (1) lit. ,,b’’si

123    din  Legea  nr.  215/2001,  Legea  Administratiei  Publice  Locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

      Art. 1 Se aproba rezilierea  contractului  de concesiune 87/25.06.2012 incheiat
intre  Consiliul  Local  Platonesti  in  calitate  de  concedent  si  Nedelcu  Ionut  Viorel,
concesionar prin acordul partilor.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de catre Primar si serviciile
subordonate.

Presedinte de sedinta 
Nedelcu Aurica                                                                            Contrasemneaza

                                                                                              Secretar
     Grigore Artemizia    

                                             
Nr .21
 Adoptata la Platonesti 
Astazi, 25.04.2019



                                                                             

               R O M Â N I A
           JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI  PLATONESTI

HOTARARE
Privind actualizarea domeniului privat al comunei Platonesti

          Consiliul Local al Comunei Platonesti, judetul Ialomita, intrunit in sedinta ordinara in data de 
25.04.2019;
                Având în vedere temeiurile juridice, respective prevederile:
-Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia
-  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
               

în  temeiul  prevederilor  art.  45  alin  (1)  și  celor  ale  art.  15  alin  (1)  lit  b)  din  Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

       

HOTARASTE

Art. 1  Se aproba actualizarea  inventarului domeniului privat al comunei Platonesti conform anexei
la prezenta hotarare.
Art. 2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se asigură de primarul Comunei Platonesti
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege, primarului comunei, și prefectului județului Ialomita și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, 

Presedinte de sedinta                                                                                 Contrasemneaza
                                                                                                                      Secretar
                                                                                                           Grigore Artemizia  

NR.22
Adoptata la Platonesti
Astazi, 25.04.2019
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