
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 15.09.2020 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local Platonesti , judetul
Ialomita orele 16,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 95/04.09.2020  si OUG 57/2019 privind
Codul administrativ
          La sedinta participa un numar de 8 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si anume : Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin, ,Nedelcu Aurica,
Gheorghe  Aurica,  Neagu  Stelian,  Stanciu  Neculai,  doamna  Grigore  Artemizia  secretarul
general  al  comunei   si  doamna inspector  contabil  Moise  Radita  iar  invitati  la  sedinta  sunt
viitorii consilieri doamna Costache Aneta si domnul Vatra Neculai
       Absent nemotivat fiind doamna consilier Maru Nicoleta.
         Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care arata
faptul  ca  este  legal  constituita  fiind  prezenti  8  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 si se voteaza cu  : 
 -8  voturi  pentru(:  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,
,Nedelcu Aurica, Gheorghe Aurica, Neagu Stelian, Stanciu Neculai, 
           Presedinte de sedinta este domnul Catisanu Florentin .

          
         Domnul presedinte de sedinta  ia cuvantul si  prezinta ordinea de zi pentru aceasta
sedinta:
1. Proiect de hotarare privind incetarea unor mandate de consilier local - initiator primar,
Negraru  Florinel 
2.  Proiect de hotarare privind validarea unor mandate de consilier local initiator primar,
Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare privind privind rectificarea  bugetului local al comunei Platonesti
pe anul 2020- initiator primar, Negraru  Florinel
4.  Proiect  de  hotarare  privind completarea  inventarului  domeniului  privatal  comunei
Platonesti- initiator primar, Negraru  Florinel
5.Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare privind bunuri imobile-
terenuri intravilan  existente in domniul privat al  comunei Platonesti - initiator primar,
Negraru  Florinel
6.Alte discutii.
         Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
-8  voturi  pentru((:  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,
,Nedelcu Aurica, Gheorghe Aurica, Neagu Stelian, Stanciu Neculai) 
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      Se trece la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
incetarea unor mandate de consilier local - initiator primar, Negraru  Florinel      Doamna
secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare, expunerea de
motive .  Arata faptul  ca s-au inregistrat  demisiile  din functia de consilier local  a domnilor
Nedelcu Nicusor si Tudorici Vasile si trebuie sa se ia act de aceste solicitari.       
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
          Nu    sunt discutii  si se voteaza  cu  : 
-8  voturi  pentru(:  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,
,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Neagu Stelian, Stanciu Neculai
              Se adopta HCL 32/15.09.2020.
     
           Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
validarea unor mandate de consilier local initiator primar, Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive .
         Arata faptul ca in urma inregistrarii demisiilor celor doi s-a inaintat adresa catre PNL-
Filiala Ialomita in vederea confirmarii apartenentei politice a celor doi supleanti si anume  :
Costache Aneta si Vatra Neculai
          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 , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian, Stanciu
Neculai
              Se adopta HCL.33/15.09.2020.
           In urma adoptarii Hotararii se depune juramantul  de catre cei doi noi consilieri investiti
in functie.

           Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
rectificarea  bugetului local al comunei Platonesti pe anul 2020- initiator primar, Negraru
Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive . 
       Doamna inspector contabil Moise Radita  explica domnulor consilieri  faptul ca in bugetul
local a fost virata suma 388 mii lei pentru continuarea proiectului de alimentare cu apa sat
Lacuseni ,  suma ce reprezinta o cerere de plata la  MDRAP si  sume de la Finante privind
asistenta sociala .
Totodata propune :
-alocarea  unor sume pentru achizitionarea  unor material  si  produse de dezinfectanti  pentru
scoala Platonesti.
      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, Gheorghe Aurica, Neagu Stelian, Stanciu Neculai, Costache Aneta , Vatra
Neculai)
              Se adopta HCL 34/15.09.2020.



        Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
completarea inventarului domeniului privatal comunei Platonesti- initiator primar, Negraru
Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea  de  motive .  Arata  faptul  ca  s-au  identificat  doua  terenuri  ce  au  fost  omise  din
inventarul domeniului privat si trebuie completat cu introducerea celor doua.
       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, Gheorghe Aurica, Neagu Stelian, Stanciu Neculai, Costache Aneta , Vatra
Neculai)
              Se adopta HCL 35/15.09.2020.

         Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
insusirea Raportului de evaluare privind bunuri imobile- terenuri intravilan  existente in
domniul privat al  comunei Platonesti - initiator primar, Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive .
       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, Gheorghe Aurica, Neagu Stelian, Stanciu Neculai, Costache Aneta , Vatra
Neculai)
              Se adopta HCL 36/15.09.2020.

            Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte  declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 15.09.2020.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Catisanu Florentin                                                         Grigore Artemizia
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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 mandatelor de consilier local al domnilor Nedelcu
Nicusor si Tudorici Vasile şi declararea vacanta a doua locuri de consilier în Consiliul

local Platonesti

      Consiliul local  Platonesti, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

                   Văzând Referatul de aprobare  nr. 2703/04.09.2020  privind încetarea de
drept a mandatelor de consilier local al domnilor Nedelcu Nicusor si Tudorici Vasile şi
declararea vacanta a doua locuri de consilier în Consiliul local 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 ia act de demisia domnilor Nedelcu Nicusor si Tudorici Vasile   din
calitatea  de  consilier  local  şi  se  declară  vacante  locurile  acestora  în  Consiliul  local
Platonesti, pe listele Partidului National Liberal

Art.  2.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  domnilor  Nedelcu  Nicusor  si  Tudorici
Vasile , Partidului National Liberal– filiala Ialomita  şi Instituţiei Prefectului - Judeţului
Ialomita.

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

Nr.32
Adoptata la Platonesti
Astazi 15.09.2020



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

H O T Ă R Â R E A   

privind  validarea mandatelor de consilier local al   d-nilor COSTACHE ANETA SI
VATRA NECULAI în Consiliul local al comunei Platonesti

      Consiliul local  Platonesti, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând  Expunerea  de  motive  nr.  2704/04.09.2020   privind   validarea  mandatelor  de
consilier local al   d-nilor COSTACHE ANETA SI VATRA NECULAI în Consiliul local
al comunei Platonesti

Având în vedere
--adresa nr.2515/20.08.2020 a PNL-Filiala Ialomita
- 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  valideaza  mandatelor  de  consilier  local  al   domnilor  COSTACHE
ANETA SI VATRA NECULAI în Consiliul local al comunei Platonesti

Art.  2.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  domnilor  COSTACHE  ANETA  SI
VATRA NECULAI, Partidului National Liberal– filiala Ialomita  şi Instituţiei Prefectului
- Judeţului Ialomita.

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

Nr.33
Adoptata la Platonesti
Astazi 15.09.2020



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
ordinara astăzi 15.09.2020;
- referatul  compartimentului de specialitate nr.2796/2020
           -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.     

 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,
                  Catisanu Florentin                                       Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.34
Adoptata la Platonesti
Astazi 15.09.2020



ROMÂNIA 
JUDETUL IALOMITA 
COMUNA PLATONESTI

 HOTARÂRE
insusirea Raportului de evaluare privind bunuri imobile- terenuri intravilan  existente in

domniul privat al  comunei Platonesti

Consiliul  Local  al  comunei  Platonesti,  judeţul  Ialomita,  întrunit  în  şedinţă
ordinară, publică astăzi 15.09.2020;
            Examinand 
- raportul comisiei de specialitate  ;
- avizul de legalitate al secretarului;
- referatul de aprobare a primarului 
- Raportul de evaluare intocmit de catre  CEE Mosescu Valeriu

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

     Articolul 1- Se insuseste  Raportul  de evaluare privind bunuri imobile-  terenuri
intravilan  existente in domniul privat al  comunei Platonesti  conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Articolul 2-  Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului -judeţul Ialomita;
Cetăţenilor comunei Platonesti prin afişare. 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                     AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE
CATISANU FLORENTIN                                                Secretar General UAT,
                                                                                            GRIGORE ARTEMIZIA       

Nr.36
Adoptata la Platonesti
Astazi 15.09.2020
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