
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 22.07.2020 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 75/15.07.2020  si OUG
57/2019 privind Codul administrativ
          La sedinta participa un numar de 10 consilieri  din numarul de 11 cat este legal
constituit  si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin,  ,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  Nedelcu  Nicusor,
Neagu  Stelian,  Stanciu  Neculai,  domnul  primar  Negraru  Florinel   ,doamna  Grigore
Artemizia secretarul general al comunei  si doamna inspector contabil Moise Radita.
       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 10 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  : 
 -10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian,
Stanciu Neculai, 
           Presedinte  de  sedinta  este  domnul  Catisanu  Florentin  ales  pri  HCL
nr.22/16.06.2020
          
         Domnul presedinte de sedinta  ia cuvantul si  prezinta ordinea de zi pentru aceasta
sedinta:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local al comunei Platonesti pe
anul 2020- initiator primar, Negraru  Florinel 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii obiectivul de investitii
“Infiintare sistem de distribuție gaze naturale în comuna PLATONESTI  ,  judeul
Ialomita”-initiator primar, Negraru  Florinel
3.Alte discutii.

         Nu    sunt discutii  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 trece la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
rectificarea   bugetului  local  al  comunei  Platonesti  pe  anul  2020- initiator  primar,
Negraru  Florinel

1



      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 338 mii lei pentru continuarea proiectului de alimentare
cu apa sat Lacuseni , suma ce reprezinta o cerere de plata la MDRAP si suma de 135 mii
lei  de  la  Ministerul  Educatiei  pentru  realizarea  proiectului  Modernizare  cu  grupuri
sanitare la scoala Platonesti. Totodata propune :
-Retragerea sumei de 73 mii lei de la achizitie apometre si bransamente.
  -Alocarea sumei de 60 mii lei pentru realizare gard cimitire
-Alocarea  sumei de 4 mii lei pentru procedura achizitii Buldoexcavator
-Alocarea  sumei de 10 mii lei pentru realizarea proiectului Infiintare sistem alimentare gaze
-Alocarea sumei de 10 mii lei pentru achizitie obiecte inventar pentru elevi la Scoala Platonesti

      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
          Se inscrie la cuvant domnul consilier  Nedelcu Aurica care afirma ca nu este de
acord cu  realizarea gardurilor  la cimitire  din piatra ci  din plasa bordurata deaorece
costurile sunt mult mai mici. Este de acord cu suma dar nu cu proiectul propus.
          Nu    sunt discutii  si se voteaza  propunerea domnului Nedelcu Aurica cu  : 
-9  voturi  pentru(:  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Neagu Stelian, Stanciu
Neculai
              Se adopta HCL 30/22.07.2020.
     
           Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : 2. Proiect de hotarare
privind aprobarea implementarii obiectivul de investitii  “Infiintare sistem de
distribuție  gaze  naturale  în  comuna  PLATONESTI   ,  judeul  Ialomita”-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,  Tudorici  Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  Nedelcu  Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai
              Se adopta HCL.31/22.07.2020.
            Ne mai fiind discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 22.07.2020.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,



              Catisanu Florentin                                                         Grigore Artemizia
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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 22.07.2020;
- referatul  compartimentului de specialitate nr.1706/12.06.2020
           -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. Se aloca suma de 338 mii lei pentru- finantare proiect  alimentare apa
Lacusteni
        Art.4. Se aloca suma de 135 mii lei pentru cheltuieli  investii Grup sanitar
Scoala Platonesti
        Art.5. Se retrage suma de 73 mii lei de la achizitie apometre si bransamente.
         Art.6. Se aloca suma de 60 mii lei pentru realizare gard la cimitire
         Art.7. Se aloca suma de 4 mii lei pentru procedura achizitii Buldoexcavator
        Art.8. Se aloca suma de 10 mii lei pentru realizarea proiectului Infiintare
sistem alimentare gaze
         Art.9. Se aloca suma de 10 mii lei pentru achizitie obiecte inventar pentru
elevi la Scoala Platonesti

  Art.10 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.30
Adoptata la Platonesti
Astazi 22.07.2020



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
Privind aprobarea implementarii obiectivul de investitii “Infiintare sistem de distribuție gaze naturale

în comuna PLATONESTI  , judeul Ialomita”

CONSILIUL LOCAL AL COM. PLATONESTI, intrunit in şedinţa ordinara
Analizand :
- Refetarul de aprobare  a primarului Comunei . PLATONESTI ,
- raportul compartimentului de specialitate 
Având în vedere prevederile:
- art.44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006, privind finanţele  publice locale  conform carora „(1)

Documentaţiile  tehnico-economice  ale  obiectivelor  de  investiţii  noi,  a  căror  finanţare  se  asigura
integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi
externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către
autorităţile deliberative

- art.5, alin.(1), lit. (ii), alin.(2) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata) privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

- art.74, alin.(1) din ORDINUL nr. 89 din 10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

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  Nota conceptuală  privind  necesitatea  şi  oportunitatea  realizării  obiectivului  de
investiţii  “Infiintare sistem de distribuție gaze naturale în comuna PLATONESTI  , judeul Ialomita”
conform anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.  Se aproba  initierea procedurilor pentru realizarea investitiei  “Infiintare sistem de distribuție
gaze naturale în comuna PLATONESTI  , judeul Ialomita”
Art.3.  Se  aproba  demararea  procedurilor  pentru  contractarea  serviciilor  intocmire  Studiu  de
fezabilitate, consultanta, studii de teren (topo si geo)  pentru obiectivul de investitii “Infiintare sistem
de distribuție gaze naturale în comuna PLATONESTI  , judeul Ialomita”
Art.4  Primarul  comunei  PLATONESTI,  cu  sprijinul  compartimentelor  de  specialitate  va  asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .
Art.5. Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului general al comunei, in termenul prevăzut
de lege, Institutiei Prefectului jud. Ialomita , Primarului com. PLATONESTI si va fi adusa la cunostinta
publica prin afişare la avizierul Primăriei com.  PLATONESTI si pe site- ul oficial al Primăriei com.
PLATONESTI

Presedinte de sedinta                                                                         Contrasemneaza
 CĂTIȘANU FLORENTIN                                                  Secretarul comunei. PLATONESTI

NR.31
Adoptata  la PLATONESTI
Astazi 22.07.2020
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