
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii

„Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița " - modificare de
temă

            Consiliul local al comunei Platonesti,
            Având în vedere:
             - prevederile  Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului
Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2019; 

 -  prevederile  Hotărârii  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul-cadru  al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice; 

 -  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

 Luând act de Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita ce are ca scop îmbunătăţirea
continuă  a  calităţii  vieţii  locuitorilor  judeţului  Ialomiţa,  a  generaţiilor  prezente  şi  viitoare,  prin
dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele
în mod eficient,  pe zone de potenţial  economic și  pe zone de prioritate,  asigurând prosperitatea,
protecţia mediului şi coeziunea socială.

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.749/03.03.2020  a  primarului  comunei  Platonesti  cu  privire  la

necesitatea,  oportunitatea  şi  potenţialul  economic  al  investiţiei  „Reabilitare  cămin  cultural  cat
Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița ";

- referatul nr.458/2020 al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului  comunei  Platonesti; „Reabilitare  cămin  cultural  cat  Lăcusteni  comuna Platonești,
județul Ialomița ";
            -raportul de avizare nr18/12.03.2020 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico
financiare, protecţia mediului şi turism.

În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b", ,,c", alin.(4) lit.,,d",  coroborat cu art.139 alin.(3),  lit.,,d"
şi,,e" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei 

„„Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița ".
           Art. 2.  – Se aprobă documentatia tehnico – economica faza PT, la obiectivul de investitie
„Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița " pentru care se
solicită finanţarea în baza Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita, respectiv indicatorii
tehnico-economici, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 798.365,00 Lei,  



b) perioada de investitie: 12 luni
c) Indicatori tehnici: 

Nr. 
crt. Caracteristica U.M. Cantitate

1 Au mp 301.30
2 Adc mp 349.69
3 Regim de inaltime ml parter

           Art.3. –  Se  aprobă finanţarea  „Reabilitare  cămin cultural  cat  Lăcusteni  comuna
Platonești, județul Ialomița " comuna Platonesti, judetul Ialomita cu valoarea totală de 798.365,00
Lei cu TVA, în baza Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita 
           Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de  798.365,00 Lei cu TVA, din
valoarea totală a proiectului, din care:

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile 73,30% - 549.134,75 lei cu TVA
-     valoare cheltuieli neeligibile – 49.230,25 lei cu TVA

Art. 5. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1,
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale
bugetului local. 

Art.  6.  Cu aducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se însărcinează primarul   comunei
PLATONESTI, judeţul IALOMIŢA. 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ, 
           STANCIU NECULAI

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                    Secretarul general al comunei Platonesti,

 GRIGORE ARTEMIZIA

Nr  21
Adoptată la PLATONESTI
Astăzi, 17.03.2020



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  PLATONESTI
         PRIMAR
Nr.19/14.02.2020

PROIECT   DE    HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii

„Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița "

            Primarul comunei Platonesti,
            Având în vedere:
             - prevederile  Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului
Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2019; 

 -  prevederile  Hotărârii  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul-cadru  al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice; 

 -  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

 Luând act de Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita ce are ca scop îmbunătăţirea
continuă  a  calităţii  vieţii  locuitorilor  judeţului  Ialomiţa,  a  generaţiilor  prezente  şi  viitoare,  prin
dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele
în mod eficient,  pe zone de potenţial  economic și  pe zone de prioritate,  asigurând prosperitatea,
protecţia mediului şi coeziunea socială.

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.749/03.03.2020  a  primarului  comunei  Platonesti  cu  privire  la

necesitatea,  oportunitatea  şi  potenţialul  economic  al  investiţiei  „Reabilitare  cămin  cultural  cat
Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița ";

-  raportul  nr.772/04.03.2020  al  compartimentului  urbanism  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Platonesti;
            - Memoriul Justificativ şi indicatorii tehnico – economici ai proiectului „Reabilitare cămin
cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița ";
           

În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b", ,,c", alin.(4) lit.,,d",  coroborat cu art.139 alin.(3),  lit.,,d"
şi,,e" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,
propune Consiliului local Platonesti spre aprobare, următorul:

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:
           Art.1.  -   Se  aprobă  necesitatea  ,  oportunitatea  şi  potenţialul  economic  al  investiţiei
„Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița ".
           Art. 2.  – Se aprobă documentatia tehnico – economica faza PT, la obiectivul de investitie
„Reabilitare  cămin  cultural  cat  Lăcusteni  comuna  Platonești,  județul  Ialomița  "  comuna
Platonesti,  juedtul  Ialomita,  pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza  Programului  Judetean  de
Dezvoltare Locala Ialomita, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:



a) valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 798.365,00 Lei,  
b) perioada de investitie: 12 luni
c) Indicatori tehnici: 

Nr. 
crt. Caracteristica U.M. Cantitate

1 Au mp 301.30
2 Adc mp 349.69
3 Regim de inaltime ml parter

           Art.3. –  Se  aprobă finanţarea  „Reabilitare  cămin cultural  cat  Lăcusteni  comuna
Platonești, județul Ialomița " comuna Platonesti, judetul Ialomita cu valoarea totală de 798.365,00
Lei cu TVA, în baza Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita 
           Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de  798.365,00 Lei cu TVA, din
valoarea totală a proiectului, din care:

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile 73,30% - 549.134,75 lei cu TVA
-     valoare cheltuieli neeligibile – 49.230,25 lei cu TVA

Art. 5. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1,
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale
bugetului local. 

Art.  6.  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se însărcinează  primarul   comunei
PLATONESTI, judeţul IALOMIŢA. 

    INIŢIATOR PROIECT, 
                           PRIMAR,
        NEGRARU FLORINEL

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                           Secretarul general al comunei

Platonesti,
                                                     GRIGORE ARTEMIZIA

Nr...........



Astăzi, .................03.2020

       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
Nr. ……./……….03.2020

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de  investiţii „Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul
Ialomița "

Incheiat astăzi, ............. martie 2020 
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative,  şi a prevederilor OUG nr.57 privind Codul 
administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi data de mai sus,la afişarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița ",  la 
sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Platonesti, judeţul 
Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

SECRETAR GENERAL,
...........................

 ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA



CONSILIUL LOCAL  PLATONESTI
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.______ din ___.03.2020

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Construire grup sanitar la scoala gimnaziala cu clasele I-

VIII,Platonesti"  comuna Platonesti, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 11.03.2020, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița "
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continuţului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Platonesti, comisia 
propune Consiliului local al comunei Platonesti adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
 
                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ______________________
                                                                                   ______________
                                                                                   ________________
                                                                                   ____________________
                                                                                   

Emis astăzi, .......03.2020
La Platonesti


