
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 13.11.2020 in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 151/03.11.2020 in care au fost
precizate  data  si  ora,  locul  desfasurarii  si  ordinea  de  zi  si  OUG  57/2019  privind  Codul
administrativ
          La sedinta participa un numar de 11 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Gheorghe
Aurica,  Nedelcu  Nicusor,  Bordea  Valentin  Florian,  Ivanus  Sebastian,Moldoveanu  Silvia
Patricia,Panait  Aurel,Dumitrache  Constantin  ,  domnul  primar  Negraru  Florinel   ,doamna
Grigore Artemizia secretarul general al comunei  .Invitat la aceasta sedinta este reprezentantul
PNL domnul Manea.
         Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care arata
faptul ca este legal constituita  fiind prezenti 11 consilierii  in functie  din 11 cat constituie
Consiliul Local . Arata faptul ca prin Ordinul Prefectului nr.608/01.11.2020 s-a declarat legal
constitut Consiliul Local Platonesti.
       Doamna secretar general al UAT Platonesti Grigore Artemizia invita pe domnii consilieri
sa  expuna  opinii  pe  marginea  Procesului  verbal  de  la  sedinta  extraordinaradin  data  de
06.11.2020.
      Se inscrie la cuvand domnul consilier Nedelcu Nicusor care spune ca are o obiectie la acest
proces verbal si anume conform OUG 57/2019 nu s-a specificat in procesul verbal convocarea
consilierilor.
       Doamna secretar explica faptul ca in primul paragraf a fost mentionata ca de obicei , ca si
in alte procese verbale Dispozitia primarului cu numar privind convocarea consilierilor.
        Nu mai sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,  Bordea Valentin Florian,  Ivanus Sebastian,Moldoveanu
Silvia Patricia,Panait Aurel,Dumitrache Constantin)

         Domnul presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni este domnul Nedelcu Aurica ales
prin HCL nr.39/06.11.2020.
       Inainte a prezenta Ordinea de zi de catre domnul presedinte , doamna secretar aduce la
cunostinta faptul ca proiectul de hotarare privind completarea  inventarului domeniului privat al
comunei  Platonesti  nu  are  nici  un  fel  de  aviz  al  comisiei  de  specialitate,  aceasta  nefiind
convocata si nu s-a intrunit in termenul specificat in dispozitia primarului, deci nu se va discuta
in aceasta sedinta.
  Domnul presedinte de sedinta ia cuvantul si  prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta:
1, Alegerea viceprimarului comunei Platonesti- initiator primar, Negraru  Florinel
2. Rectificare de buget local pe anul 2020 - initiator primar, Negraru  Florinel 
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3.Alte discutii.
         
   Se  trece  la  dezbaterea  primului  proiect  de  pe  ordinea  de  zi  si  anume  :  Alegerea
viceprimarului comunei Platonesti      
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia aduce la cunostinta domnilor
consilieri  ca votul va fi secret, in sala fiind un loc amenajatpentru a se exercita votul de fiecare
consilier  in parte.  Explica faptul  ca  pentru aceasta  se  vor face propuneri  pentru functia  de
viceprimardin randul consilierilor in functie, se vor redacta buletine de vot ce vor fi inmanate
fiecarul consilier pe rand si se va vota secret prin taierea cu o linie  a consilierilor ce nu sunt
doriti, pixul fiind de culoare albastra.
       Se fac propuneri:
-domnul consilier Nedelcu Aurica propune pe domnul consilier  Bordea Valentin Florian
-domnul Nedelcu Nicusor propune pe domnul consilier Ivanus Sebastian
-domnul consilier Lentu Neculae propune pe domnul consilier Catisanu Florentin
           Buletinele de vot sunt redactate de catre domana secretar si se inmaneaza fiecarui
consilier, acestia dupa ce impaturesc votul il returneaza doamnei secretar pentru numaratoare la
finalul votului.
        Se desfasoara votul secret.
       La final dupa numaratoare se constata ca nu au fost indeplinite cerintele, unii consilieri nu
au folosit pix de culoare albastra ci de diferite culori, chiar s-a taiat cu doua linii.
  Votul final a fost urmatorul:

- Domnul consilier Catisanu Florentin – 6 voturi pentru
- Domnul consilier Ivanus Sebastin -0 voturi
- Domnul consiler Bordea Valentin Florian -5 voturi pentru

Domnul Catisanu Florentin este noul viceprimar al comunei Platonesti pentru urmatorii
4 ani.

              Se adopta HCL 41/13.11.2020.

           Se trece la dezbaterea celui de-al doilea proiect de pe ordinea de zi si anume  :
Rectificarea bugetului  local 2020.
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia Buget finanta , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.
           Se prezinta la sedinta doamna inspector Moise Raditasi explica domnilor consilieri in ce
consta rectificarea de buget si anume :

- Se retrage suma de 30 mii lei de la obiectivul de investitii „Imprejmuire cimitire” si se
aloca la Iluminat public.

- Se retrage de la salarii asistenti personali suma de 175 mii lei   si se aloca suma  de 120
mii lei la proiectulului : Proiectare si executie  extindere iluminat public cimitire , comuna
Platonesti , 25 mii lei pentru Achizitie si montare ghirlande , 15 mii reparartii iluminat,15
mii indemnizatii  handicap;

- Se retrage suma de 55 mii lei de la salarii autoritati publice si se aloca suma de 39 mii  lei
la articolul  Bunuri  si  servicii  autoritati  publice;suma de 8 mii  lei -  Bunuri  si  servicii
invatamant;suma de 1 mii lei- Bunuri si servicii Camin cultural;suma de 7 mii lei –revizie
buldo



           Nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect si se voteaza astfel :
-6 voturi pentru(Catisanu F, Lentu N.,Nedelcu A., Tudorici V. , Gheorghe A.,Moldoveanu S)
-3 voturi impotriva(Nedelcu N, Ivanus S, Bordea V)
-2 voturi abtinere( Dumitrache C,Panait Aurel)
            Se adopta HCL 42/13.11.2020.

     
    Alte     discutii nu sunt.
               Ne mai fiind discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 13.11.2020.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Nedelcu Aurică                                                          Grigore Artemizia
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R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T Ă R Â R E
Privind alegerea viceprimarului comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa

            Primarul Comunei Platonesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
          - referatul  compartimentului de specialitate nr.3527/2020
           -OUG 57/2019 privind Codul administrativ
           -Ordinul Prefectului nr.608/01.11.2020 privind declararea ca legal constituit 
Consiliul Local Platonesti

  In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

H O T A R A S T E:

       H O T Ă R Ă Ş T E 

Articol unic. Domnul consilier  Catisanu Florentin se alege în funcţia de
viceprimar al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa.
       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NEDELCU AURICA                                                                                            

           
CONTRASEMNEAZĂ,

                                           SECRETAR GENERAL UAT,
                                                                    Grigore Artemizia
                                                                                               

Nr. 41
Adoptată la Platonesti
Astăzi, 13.11.2020



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
Privind rectificarea  bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2020

            Consiliul  Local al  comunei Platonesti,  judeţul Ialomita,  întrunit  în şedinţă
extraordinara astăzi 13.11.2020;
- referatul  compartimentului de specialitate nr.3526/2020
           -prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale actualizata  ;
          -HCL nr.12/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

  In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
Examinand 

- avizul de legalitate al secretarului;
- referatul de aprobare  al  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
2020 la venituri    si la cheltuieli   conform referatului  intocmit  de compartimentul  de
specialitate, astfel:

- Se retrage suma de 30 mii  lei  de  la  obiectivul  de  investitii  „Imprejmuire
cimitire” si se aloca la Iluminat public.

- Se retrage de la salarii asistenti personali suma de 175 mii lei   si se aloca
suma   de  120  mii  lei  la  proiectulului  :  Proiectare  si  executie   extindere
iluminat public cimitire , comuna Platonesti , 25 mii lei pentru Achizitie si
montare ghirlande , 15 mii reparartii iluminat,15 mii indemnizatii  handicap;

- Se retrage suma de 55 mii lei de la salarii autoritati publice si se aloca suma
de 39 mii  lei  la articolul  Bunuri si servicii autoritati publice;suma de 8 mii
lei - Bunuri si servicii invatamant;suma de 1 mii lei- Bunuri si servicii Camin
cultural;suma de 7 mii lei –revizie buldo

    
   Art.2.Se aproba lista de investitii conform anexei.
  Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul Ialomita si
celor interesati prin afisare la sediul primariei

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Contrasemneaza,
                  Nedelcu Aurica                                            Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia
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