
         ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

               Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:

- Propunerile făcute de consilieri locali constituite conform legii;
- Votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

În conformitate cu:
-art.123 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 alege preşedinte de şedinţă domnul .LENTU NECULAE care va conduce
şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni- IULIE-SEPTEMBRIE, începând cu data
adoptării prezentei hotărâri.  

ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului: 

- Domnului LENTU NECULAE
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Ialomiţa             

 PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                            CONTRASEMNEAZA       
         Tudorici Vasile                                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                                                                GRIGORE   ARTEMIZIA
    

         

Nr.33
 Adoptata la Platonesti
Astazi 01.07.2021



ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 

HOTARARE 
Privind  incetarea  unor contracte de concesiune privind terenuri concesionat destinat constructiei de

locuinta 

      Consiliul Local Platonesti , Judetul Ialomita ,
Avand in vedere :

- Referat de aprobare  a  primarului comunei Platonesti din care reiese faptul ca pana in acest 
moment un numar de 4 concesionari nu si-au respectat prevederile contractuale  ,

- avizul comisiei de specialitate ,
- prevederile art. 35 , lit. c) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor , actualizata 
- OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE

      Art. 1 Se ia act de incetarea unor  contracte de concesiune privind teren concesionat destinat 
constructiei de locuinte ca urmare a nerespectarii prevederilor contractuale  dupa cum urmeaza :

-contractul  nr117/2018 incheiat cu Bireut Ionela 
- contractul  nr113/2017 incheiat cu Bordea Valentin Florian  
- contractul  nr112/2017 incheiat cu Bordea Daniel   
- contractul  nr116/2018 incheiat cu Pascu Ion   
.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de catre Primar ,serviciile subordinate si 
secretarul comunei prin comunicare.

Presedinte de sedinta                                                                             
Lentu Neculae                                                                                            Contrasemneaza

                                                                                              Secretar General UAT
     Grigore Artemizia  

                                                    
Nr .34
 Adoptata la Platonesti 
Astazi, 01.07.2021



PRIMARIA COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Revocarea HCL nr.23/2021 pentru aprobarea contractului de asociere

in participatiune  cu SC EXTRACT AGREGAT CONSULT SRL

       Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:

- referatul compartimetului DE SPECIALITATE
- prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;

-    adresa nr.9522/10.06.2021 a Institutiei Prefectului Ialomita 
Examinand:

- Referat de aprobare a primarului 
- avizul comisiei de specialitate 
- avizul secretarului general cu privire la legalitatea proiectului
               In temeiul OUG 57/2019  privind Codul administrativ.

HOTARASTE
 :

Art. 1. Se aprobă revocarea HCL nr.23/2021 pentru aprobarea contractului
de  asociere  in  participatiune   cu  SC EXTRACT AGREGAT CONSULT
SRL
 Art.2 Prezenta hotarare  va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei
Platonesti ; va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei
si comunicata catre Institutia Prefectului judetul Ialomita

Presedinte de sedinta                                                                                   Contrasemneaza
 Lentu Neculae                                                                                    Secretar general UAT
                                                                                                               Grigore Artemizia

NR. 35
Adoptata la Platonesti
Astazi, 01.07.2021



R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PLATONESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea angajării unui Cabinet de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și
apărării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale PLATONESTI, Primăriei comunei

PLATONESTI, Consiliului Local al comunei PLATONESTI, în procesele în care acestea sunt parte,
aflate pe rolul instanțelor de judecată

         Consiliul local al comunei PLATONESTI,judetul Ialomita, intrunit in sedinta de lucru ordinara  din
data de 01.07.2021
    Având în vedere: 
  - prevederile art. (I) alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012,  privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările
și completările ulterioare;
  --referat de aprobare intocmit de primarul comunei PLATONESTI;
  -raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local comunei PLATONESTI, prin care se acordă
aviz favorabil;
    -proiectul de hotărâre privind angajarea unui Cabinet  de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și 
apărării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale PLATONESTI, Primăriei comunei PLATONESTI, 
Consiliului Local al comunei PLATONESTI în procesele în care acestea sunt parte, aflate pe rolul 
instanțelor de judecată;

   În temeiul art. 36 alin. (9) și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
   

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă angajarea unui Cabinet de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și apărării 
intereselor Unității Administrativ-Teritoriale PLATONESTI, Primăriei comunei PLATONESTI, Consiliului 
Local al comunei PLATONESTI, în procesele în care acestea sunt parte, aflate pe rolul instanțelor de 
judecată.

Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul comunei PLATONESTI să semneze contractul de reprezentare juridică
şi mandatul de reprezentare, precum și să achite contravaloarea contractului de reprezentare din bugetul
local al comunei PLATONESTI.

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului comunei PLATONESTI și
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei comunei PLATONESTI.      

Art. 4. – Prezenta se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomița;
- Primarului comunei PLATONESTI;.

               PRESEDINTE                                                      CONTRASEMNAT
           LENTU NECULAE                                  SECRETARUL COMUNEI PLATONESTI
                                                                                               Grigore Artemizia

 NR.36
ADOPTATA LA PLATONESTI.
ASTAZI 01.07.2021

 



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 01.07.2021 in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 71/25.06.2021 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 7 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Bordea
Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Nedelcu Nicusor,doamna Grigore Artemizia
secretarul  general  al  comunei  . Absenti  nemotivati  fiind  domnii  Ivanus  Sebastian,  Panait
Aurel,Dumitrache Constantin, Gheorghe Aurica                             

          Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care arata
faptul  ca  este  legal  constituita  fiind  prezenti  7  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   extraordinara   din  data  de
10.05.2021.
            Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      -  7 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Nedelcu Nicusor)
            

        Mandatul  domnului   presedinte  de  sedinta  pentru  o  durata  de  3  luni  IVANUS
SEBASTIAN  a expirat deci se impune alegerea unui nou presedinte.
       Domnul Tudorici vasile il propune pe Lentu Neculae. Nu mai exista o alta propunere asa
ca se propune la vot , se voreaza astfel :
      -  7 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Nedelcu Nicusor)
           Se adopta HCL 33/01.07.2021

       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 alegerea presedintelui de sedinta i-nitiator primar, Negraru
Florinel
2.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  rezilierii  unor  contracte  de  concesiune -
initiator primar, Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare privind  aprobarea revocarii  HCL nr.23/22.04.2021- initiator
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primar, Negraru  Florinel
4.  Proiect  de hotarare privind  aprobarea angajării  unui Cabinet de Avocatură în
vederea  reprezentării  în  justiție  și apărării  intereselor  Unității  Administrativ-
Teritoriale PLATONESTI, Primăriei comunei PLATONESTI, Consiliului Local al
comunei  PLATONESTI,  în procesele  în care acestea  sunt  parte,  aflate  pe rolul
instanțelor de judecată - initiator primar, Negraru  Florinel
5.Alte discutii.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      -  7 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Nedelcu Nicusor)

        Se trece la dezbaterea proiectului  nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune - initiator primar,
Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de specialitate , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului . Se prezinta tabelul cu fiecare crescator in parte cu numarul de ha de teren
pasune la care au dreptul n functie de numarul de animale ce le detine la inceputul anului 2021.
          Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
             Se supune la vot  astfel :
      -  7 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 34/01.07.2021.

         Se trece la dezbaterea  proiectului  nr.3 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  aprobarea  revocarii  HCL  nr.23/22.04.2021- initiator  primar,
Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de specialitate , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului. Prezinta adresa Institutiei Prefectului Ialomita
          Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 6 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia ,)
    -1 vot abtinere(Nedelcu Nicusor)
                        Se adopta HCL 35/01.07.2021

         Se trece la dezbaterea  proiectului  nr.4 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  aprobarea  angajării  unui  Cabinet  de  Avocatură  în  vederea
reprezentării  în  justiție  și apărării  intereselor  Unității  Administrativ-Teritoriale
PLATONESTI,  Primăriei  comunei  PLATONESTI,  Consiliului  Local  al  comunei
PLATONESTI, în procesele în care acestea sunt parte, aflate pe rolul instanțelor de



judecată - initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de specialitate , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului
          Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
               Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      -  7 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 36/01.07.2021.

               Ne mai fiind alte discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara
a Consiliului Local Platonesti din data de 01.07.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
             Lentu Neculae                                                         Grigore Artemizia
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