
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T A R A R E 
privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului local al comunei Platonesti
.

         Consiliul local al comunei Platonesti,judetul Ialomita, intrunit in sedinta de
lucru ordinară din data de 18.12.2020,
         Avand in vedere:
  -prevederile art. 632 din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;
  -prevederile Legi  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, republicată;
   -Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   -Referatul compartimentului de specialitate
-proiectul de horarare   privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Platonesti
      EXAMINÂND
 -Referatul de aprobare  al  primarului 
- raportul comisiei de specialitate
-Avizul de legalitate al secretarului 
      In temeiul  art.  139  alin.   (1),  ar   din OUG nr.  57/2009  privind  Codul
administrativ,

H O T A R A S T E:

    ART.1. Se aprobă  Regulamentul  de Organizare şi Funcţionare al Consiliul
Local al comunei Platonesti, conform anexei  la prezenta   hotărâre.
      ART.4.- Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin intermediul  secretarului,
Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul  Ialomita  pentru  exercitarea   controlului  de
legalitate  şi se aduce la cunoştinţă publică, prin afisare în  locuri  publice.

    PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNAT
        NEDELCU AURICA             SECRETARUL GEN  COM. PLATONESTI
                                                                            Grigore Artemizia

NR…45
ADOPTATA LA PLATONESTI
ASTAZI 18.12.2020



                                                                             

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

HOTARARE
Privind completarea inventarului  domeniului privat al comunei Platonesti

          Consiliul Local al Comunei Platonesti, judetul Ialomita, intrunit in sedinta ordinara in data de 
18.12.2020;
                Având în vedere temeiurile juridice, respective prevederile:
- prevederile  OUG 57/2019 privind Codul administrativ
- referatul compartimentului de specialitate 
-PV al comisiei de inventariere 
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
               

în temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

       

HOTARASTE

Art.  1  Se aproba  completarea   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 general al 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
  NEDELCU AURICA                                                                            Secretar General UAT
                                                                                                                     Grigore Artemizia  

NR.46
Adoptata la Platonesti
Astazi, 18.12.2020



ROMÂNIA
 JUDEŢUL IALOMITA 
 COMUNA PLATONESTI
 CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind sustinerea din Bugetul Local a comisioanelor aferente platilor –taxe si

impozite efectuate prin Ghiseul.ro

                  Consilioul Local al comunei Platonesti
            Avind in vedere:
-prevederile HG 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online
-prevederile  HG  1070/2013  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii
Guvernului  nr.  1.235/2010  privind  aprobarea  realizării  Sistemului  naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
                În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE:

    Art.1. Se aproba sustinerea din Bugetul Local a comisioanelor aferente platilor
–taxe si impozite efectuate prin Ghiseul.ro.
    Art.2. Se imputerniceste doamna inspector superior-contabil Moise Radita in
vederea inrolarii Primariei Platonesti in platform Ghiseul.ro
    Art.2.Secretarul comunei Platonesti va asigura comunicarea hotărârii: Instituliei
Prefectului  Judelului Ialomita,  Primarului Comunei Platonesti ..

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Viză de legalitate,
                  NEDELCU AURICA                                        Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr…47.
Adoptata la Platonesti
Astazi 18.12.2020



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 08.12.2020;
- referatul  compartimentului de specialitate 
           -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 suplimenteaza la venituri cu suma de 900 mii lei pentru - finantare proiect
alimentare apa Lacusteni

- Se majoreaza cheltuielile cu suma de 900 mii lei  pentru - finantare proiect
alimentare apa Lacusteni

- Se aproba dispozitia primarului nr.171/2020 privind rectificare de buget local
pe anul 2020.

   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

Nr.48
Adoptata la Platonesti
Astazi 18.12.2020



ROMÂNIA
 JUDEŢUL IALOMITA 
 COMUNA PLATONESTI
 CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind modificarea art.1 HCL 3/2020 privind aprobarea acordarii normei de

hrana pentru personalul din cadrul Serviciului Public Politie Locala

                  Consilioul Local al comunei Platonesti
            Avind in vedere:
-art. 4 din LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (**republicată**)  poliţiei locale , cu completarile si 
modificarile ulterioare
-art.  35^1  alin  1  din  LEGE  nr.  155  din  12  iulie  2010  (**republicată**)
poliţiei  locale  *)precum si a prevederilor   ORDONANŢEI nr.  26 din 22 iulie 1994 privind
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate
- art. 2 alin 3 din  HOTĂRÂRE nr. 171 din 11 martie 2015 privind stabilirea metodologiei şi a 
regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 
155/2010, cu completarile si modificarile ulterioare
 -ORDIN nr. 776 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a 
normei de hrană acordată personalului poliţiei locale cu completarile si modificarile ulterioare
                În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE:

    Art.1. Incepand cu data de 01.01.2021 se aproba modificarea art.1 din HCL 3/2020 astfel
“Art.1.Se aprobă acordarea normei  de hrană pentru personalul  din cadrul  Serviciului  Public
Politie  Locală 
1)pentru funcțiile publice  specifice de politst local se acorda norma 6 ,valoarea financiara fiind
de  32  lei/zi  -   lucratoare(  exceptie  facand  Concediul  de  odihna  si  Concediul  medical)
Art.2.Secretarul comunei Platonesti va asigura comunicarea hotărârii: Instituliei Prefectului 
Judelului Ialomita,  Primarului Comunei Platonesti , Serviciului Public Politie Locala .

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Viză de legalitate,
                  NEDELCU AURICA                                        Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr….
Adoptata la Platonesti
Astazi ………………2020



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 18.12.2020 in sedinta ordinara  a Consiliului Local Platonesti , judetul
Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 168/11.12.2020 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 , doamna Moise Radita, inspector contabil.
                 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 .
       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
24.11.2020.
        Nu 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  toate proiectele de hotarare au avize ale comisiei de specialitate,
  Domnul presedinte de sedinta ia cuvantul si  prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta:
1.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  si  functionare  a
Consiliului Local Platonesti-- initiator primar, Negraru  Florinel
2. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al UAT Platonesti-
initiator primar, Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare privind sustinerea din Bugetul Local a comisioanelor aferente platilor –
taxe si impozite efectuate prin Ghiseul.ro  - initiator primar, Negraru  Florinel
4. Rectificare de buget local pe anul 2020 - initiator primar, Negraru  Florinel 
5.Alte discutii.
                 Nu 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)
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   Se trece la dezbaterea primului proiect de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local Platonesti--
initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia Buget finanta , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu 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)
            Se adopta HCL 45/18.12.2020.

Se trece la dezbaterea  celui de-al doilea proiect de pe ordinea de zi si anume : Proiect de
hotarare  privind  completarea  inventarului  domeniului  privat  al  UAT  Platonesti- initiator
primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Urbanism , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu 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)
            Se adopta HCL 46/18.12.2020.

Se trece la dezbaterea  celui de-al treilea proiect de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind sustinerea din Bugetul Local a comisioanelor aferente platilor –taxe si impozite
efectuate prin Ghiseul.ro  - initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu 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)
            Se adopta HCL 47/18.12.2020.

 Se  trece  la  dezbaterea   celui  de-al  patrulea  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.
           Explica domnilor consilieri in ce consta rectificarea de buget si anume :

- Se suplimenteaza la venituri cu suma de 900 mii lei pentru - finantare proiect  alimentare
apa Lacusteni

- Se majoreaza cheltuielile cu suma de 900 mii lei pentru - finantare proiect  alimentare apa
Lacusteni

- Se aproba dispozitia  primarului  nr.171/2020 privind rectificare de buget  local  pe  anul
2020.

          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                 Nu 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)
            Se adopta HCL 48/18.12.2020.

    
      Alte     discutii .
   Se  inscrie  la  cuvant  domnul  primar  care  ii  informeaza  pe  domnii  consilieri  cu  stadiul
lucrarilor effectuate la scoala Platonesti , derularea proiectului Modernizare cu grupuri sanitare
la scoala Platonesti.

               Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte  declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 18.12.2020.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Nedelcu Aurică                                                          Grigore Artemizia
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