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JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T A R A R E 
privind aprobarea  devizului general actualizat pe surse de finantare pentru obiectivul
de investitii „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.  291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 19 % începând cu
data de 1 ianuarie 2017
                   - prevederile art.  7 alin. 1 lit. a  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobată prin  Ordinul MDRAP nr.
1851/2013,  privind aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea in  aplicare  a  prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013

In temeiul art. 36 pct. (4) lit d,  şi  art. 45,  precum şi pe cele ale art.125 şi 126  din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată

H O T A R A S T E  
                    

         Art.  1  Se aproba  devizul  general  actualizat  pe surse de finantare  pentru
obiectivul de investitii „Infiintare gospodarie de apa  si retea distributie sat Lacusteni,
comuna Platonesti, judet Ialomita”conform anexei.
      Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri  se incredinteaza, Primarul
comunei Platonesti

                              Prezenta se comunica
 Instituţia Prefectului - Judetul Ialomita
 M.D.R.A.P.
 Compartimentului financiar-contabil. 
 Dosar documentaţie
 Cetăţenilor comunei prin afişare publică

                             PRESEDINTE DE SEDINTA                         Avizat pentru legalitate
                                    Maru Nicoleta                                          Secretar
                                                                                                      Grigore Artemizia
Nr.12
Adoptata  la Platonesti
Azi 27.03.2019
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ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T A R A R E 
privind aprobarea  devizului general actualizat pe surse de finantare pentru obiectivul de investitii
„Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in comuna Platonesti , judetul Ialomita”

              Consiliul Local al comunei Platonesti , judetul Ialomita           
Avănd în vedere:
-  prevederile art.  291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 19 % începând cu
data de 1 ianuarie 2017
                   - prevederile art.  7 alin. 1 lit. a  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobată prin  Ordinul MDRAP nr.
1851/2013,  privind aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea in  aplicare  a  prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013

In temeiul art. 36 pct. (4) lit d,  şi  art. 45,  precum şi pe cele ale art.125 şi 126  din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată

H O T A R A S T E  

                    
                Art.1Se aproba devizul general actualizat pe surse de finantare pentru obiectivul de
investitii  „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in comuna Platonesti , judetul
Ialomita” conform anexei.

Art.2 Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotărâri   se  incredinteaza,  Primarul
comunei Platonesti

                              Prezenta se comunica
 Instituţia Prefectului - Judetul Ialomita
 M.D.R.A.P.
 Compartimentului financiar-contabil. 
 Dosar documentaţie
 Cetăţenilor comunei prin afişare publică

                             PRESEDINTE DE SEDINTA                         Avizat pentru legalitate
                                    Maru Nicoleta                                                Secretar
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.13
Adoptata  la Platonesti
Azi 27.03.2019



JUDETUL IALOMITA
PRIMĂRIA  COMUNEI PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Platonesti intrunit în şedinţa  ordinară din data de 27.03.2019
   Având în vedere:-

- raportul nr. întocmit de secretarul comunei  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare 
a funcţiilor publice, pentru anul 2018;

- expunerea de motive a primarului 
- raportul comisiei de specialitate

    În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici
şi Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006,  privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
     În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1,  art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
  

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2019, conform anexei  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul  comunei Platonesti, judetul Ialomita, prin aparatul de specialitate vor aduce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
   MARU NICOLETA                                                               Secretarul comunei
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.14
Adoptata la Platonesti
Astazi, 27.03.2019

       



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
privind punerea la dispozitie a unei suprafete de teren arabil intravilan Comisiei Locale de Fond

Funciar Platonesti

 Consiliul local al comunei Platonesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
-referatul compartimentului de specialitate prin care se arata necesitatea finalizarii  Legilor fondului 
funciar
-Prevederile Legii 18/1991 privind fondul funciar
-Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare
-Legea  213/1998 privind  proprietatea  publica  şi  regimul  juridic  al  acesteia, cu  modificarile  si
completarile ulterioare
-Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art. 38, alin. (1), lit. d) si f) şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001:

PROPUN:

Art.  1.  Se aproba punerea la  dispozitie  a Comisiei  Locale  pentru Stabilirea  dreptului  de
proprietate asupra terenurilor Platonesti a suprafetei de 0,0558 ha teren arabil intravilan, din  Strada
Fermierului nr.4 avand CF 21663   nr. Cad. 21663 pentru a pune in posesie in baza Legii 18/1991

 Art. 2. 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
  Maru Nicoleta                                                                                                  secretar

                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.15
Adoptata la Platonesti
Astazi, 27.03.2019



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 27.03.2019 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 51/20.03.2019  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   si
doamna Grigore Artemizia secretarul comunei .
            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 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)

           Presedintele de sedinta este doamna Maru Nicoleta, aleasa prin HCL 1/2019.
     
          Doamna presedinte prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta dupa cum
urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea  devizului general actualizat pe surse de
finantare pentru obiectivul de investitii  „ Infiintare gospodarie de apa  si  retea
distributie  sat  Lacusteni,  comuna  Platonesti,  judet  Ialomita”- initiator  primar,
Negraru  Florinel 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea  devizului general actualizat pe surse de
finantare pentru obiectivul de investitii „Sistem centralizat de canalizare a apelor
uzate  menajere  in  comuna  Platonesti  ,  judetul  Ialomita” - initiator  primar,
Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
pentru anul 2019-initiator primar, Negraru  Florinel
4.Proiect de hotarare privind punerea la dispozitie a unei suprafete de teren arabil
intravilan Comisiei Locale de Fond Funciar
5.Alte discutii.
     
      Se voteaza astfel:
     -11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
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Stelian, Stanciu Neculai, Marina Adrian Liviu)
        In sala se prezinta reprezentanti ai mass-media editorialul Independent, care au
cerut permisiunea de a intra in sala de consiliu si a participa la sedinta.
        Toti consilierii au fost de acord .
           Se trece la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind  aprobarea   devizului  general  actualizat  pe  surse  de  finantare  pentru
obiectivul  de  investitii  „  Infiintare  gospodarie  de  apa   si  retea  distributie  sat
Lacusteni, comuna Platonesti, judet Ialomita”- initiator primar, Negraru  Florinel
         Doamna secretar  prezinta materialele de sedinta pentru acest proiect, prezinta
sumele expuse in devizul general actualizat.
         Doamna 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.12/27.03.2019.
     Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea  devizului general actualizat pe surse de finantare pentru obiectivul de
investitii  „Sistem centralizat  de  canalizare  a  apelor  uzate  menajere  in  comuna
Platonesti , judetul Ialomita” - initiator primar, Negraru  Florinel
         Doamna secretar Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare si expunerea
de motive acestei hotarari.
       Doamna presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
      Se inscrie la cuvant domnul Neagu Stelian care intreaba daca  se finalizeaza acest
proiect si daca pe viitor va exista un alt proiect cu statie de epurare deaorece nu va fi
functional
        Doamna secretar ii raspunde este absolute necesat un alt proiect sa se acceseze Ș
Extindereretea canalizare si statie de epurare. 
              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.13/27.03.2019.

           Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind aprobarea  Planului  de  ocupare  a  funcţiilor  publice,  pentru  anul  2019-
initiator primar, Negraru  Florinel
           Doamna secretar Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare, expunerea
de motive .  Prezinta anexa la proiectul de hotarare si se arata faptul ca prin acest plan se
cere infiintarea a 3 posturi de politie locala, functii publice .
            Domnul primar explica faptul ca se vor solicita 3 posturi din care se vor angaja
doar 2 . Unul din acestia se intentioneaza a fi paznicul existent la Primarie, apoi postul
de paznic va ramane vacant. In present nu se pot da amenzi si este bine pentru siguranta



comunei a avea politie locala.
       Doamna presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.  
      Se inscrie la cuvant domnul  Stanciu Neculai  care intreaba daca exista support
financiar pentru acest compartiment.
       Domnul primar raspunde ca la intocmirea bugetului va avea in vedere sa se asigure
sume necesare pentru desfasurarea activitatii.
          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.14/27.03.2019.

           Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind  punerea la dispozitie a unei suprafete de teren arabil intravilan Comisiei
Locale de Fond Funciar initiator primar, Negraru  Florinel
           Doamna secretar Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare, expunerea
de  motive.  Arata  faptul  ca  din  anul  1991  I  s-a  validat  dreptul  de  proprietate  unei
personae de 0,075 ha teren arabil intravilan si nu a fost pusa in posesie pana in present.
Pe acest teren de 558 mp  exista carte funciara.
           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.15/27.03.2019.

        Alte discutii :
       Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Nicusor  care solicita a se modifica
orele de functionare a iluminatului public in comuna si deasemeni sa se aiba in vedere
reabilitarea strazilor in sat Lacusteni
        Intervine  domnul  primar  care  explica  faptul  ca  dupa  aprobarea  bugetului
intentioneaza  a  schimba  toate  lampile  din  comuna  si  atunci  va  stabilii  orele  de
functionare.Referitor la reabilitarea strazilor mai intai trebuie finalizat proiectul de apa
din sat Lacusteni apoi se va intervenii acolo unde este cazul.
          Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 27.03.2019.

               PRESEDINTE                                                                  SECRETAR,
            Maru Nicoleta                                                                   Grigore Artemizia
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