
         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  doamnA  GHEORGHE  AURICA  care  va
conduce şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni- NOIEMBRIE 2021-IANUARIE
2022, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.  

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

- Doamnei GHEORGHE AURICA
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Ialomiţa             

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

         

Nr.50
 Adoptata la Platonesti
Astazi 03.11.2021



       JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI 
              P R I M A R

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții

Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Platonesti  , Jud. Ialomita

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI , JUDEŢUL IALOMIŢA, întrunit în
ședință extraordinară în data de 03.11.2021., legal constituită:

Luând act de:

 Raportul de specialitate al “Biroului de buget, prognoze, contabilitate, taxe și impozite
locale” din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Platonesti

 Expunerea de motive a d-lui primar com Platonesti  
 Devizul GENERAL  ESTIMATIV al obiectivului Extindere sistem de alimentare cu apa

in comuna Platonesti  , Jud. Ialomita
 Adresa MDLPA nr. 112793/22.09.2021;
 Avizele comisiei de specialitate respectiv proiectul de hotărâre 

În conformitate cu prevederile:
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național

de Investitii Anghel Saligny  ;

- Ordinul  nr.  1333/2021  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în
aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  de  Urgență   a  Guvernului  nr.  95/2021  pentru
aprobarea Programului Național de Investitii Anghel Saligny 

- Ordinul nr. 1321/2021  privind aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de
investitii prevazute la art.4 alin 1 lit a) – c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii Anghel Saligny 

- Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modifiările  și  completările
ulterioare, art. 36 alin. (4) lit.  d), art. 126 și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,
privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Devizul general estimativ intocmit conform Anexei nr. 2.1 la Normele
metodologice   pentru  obiectivul  de investițieExtindere  sistem de  alimentare  cu apa in
comuna Platonesti  , Jud. Ialomita

  după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 3501071,77 lei



- C+M  (inclusiv TVA) = 3049410,78 lei

Art. 2. Se aprobă implementarea obiectivului de investitii Extindere sistem de alimentare
cu apa in comuna Platonesti  , Jud. Ialomita
 in cadrul Programului Național de Investitii  Anghel Saligny  , cu Valoarea totală a
investiției   (cu  TVA)  =  3501071,77  leidin  care  Buget  de  stat  3311345,15  lei  si
cofinantare buget local 189726,62 lei

Art. 3. Se aprobă Cererea de Finantare pentru obiectivul de investitii Extindere sistem de
alimentare cu apa in comuna Platonesti  , Jud. Ialomita
   in cadrul Programului Național de Investitii Anghel Saligny conform Anexei nr. 1 

            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de
Biroul buget, prognoze, contabilitate, taxe și impozite locale.

Art.  5.   Prezenta  hotărâre  se  comunică  Prefectului  Județului  Ialomița,  în  vederea
exercitării controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Avizat pentru legalitate,

                         GHEORGHE AURICA                                                        secretar al comunei PLATONESTI ,

                                                                                                                               Grigore Artemizia

Nr.51

Adoptata la PLATONESTI 

Astazi,03.11.2021 



JU D E T U L  I A L O M I T A
C O M U N A  P L A T O N E S T I
C ON S I L I U L  L O C A L

H O T A R A R E

 

privind: aprobarea cererii de finantare, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
estimativi pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE

MENAJERA IN SATUL LACUSTENI, COMUNA PLATONESTI, JUDETUL IALOMITA”

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

- Expunerea de motive a primarului comunei Platonesti, in calitatea sa de initiator;
- Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Achizitii Publice si Resurse Umane din

cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Platonesti, jud. Ialomita;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei

Platonesti, jud. Ialomita;
- Raportul comun de avizare din punct de vedere al legalitatii întocmit de secretarul comunei

Platonesti, jud. Ialomita;
- tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor;
-  respectand procedura  stabilita  prin  Legea  nr.  52/2003 privind  transparenta  decizionala  in

administratia publica;
Tinand  cont  de  informarea  transmisa  de  Ministerul  Dezvoltarii,  Lucrarilor  Publice  si

Administratiei  prin  Adresa  Nr.  112793/  22.09.2021,  privind  intrarea  in  vigoare  a  Normelor
metodologice  pentru  punerea  in  aplicare  a  prevederilor  Ordonantei  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny”;

În  conformitate  cu  prevederile  art.  44  Legii  finanţelor  publice  locale  nr.  273/2006,  cu
modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenta a  Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea  Programului  National  de  Investitii  „Anghel  Saligny”,  Normelor  metodologice  din  2021
pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii,
lucrarilor publice si administratiei nr. 1333/2021 si Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

In temeiul art.139, alin. (1) si (3)  lit.”e”, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTARASTE

  Art.1. Se aproba devizul general si indicatorii tehnico-economici estimativi pentru obiectivul
de investitii „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL LACUSTENI,
COMUNA  PLATONESTI,  JUDETUL IALOMITA”,  in  vederea  finantarii  investitiei  in  cadrul
Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, categoria "b) sisteme de canalizare si statii
de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluviala si sisteme de captare a apelor pluviale"
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba cererea de finantare intocmita in vederea includerii in cadrul Programului
National de Investitii „Anghel Saligny”.

Art.  3.  Se  aproba  implementarea  proiectului  si  suportarea  din  bugetul  local  al  comunei
Platonesti,  judetul Ialomita a  cheltuielilor  neeligibile  in  cadrul  Programului  National  de  Investitii
„Anghel Saligny”.

Art.  4. Primarul  Comunei  Platonesti,  Judetul  Ialomita va  urmari  ducerea  la  indeplinire  a
prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Platonesti, Judetul Ialomita, asupra modului
de indeplinire.
            Art. 5.(1) Prezenta hotarare se va comunica Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei (MDLPA).



          (2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
Comunei Platonesti, judetul Ialomita, prin afisare la sediul Primariei Comunei Platonesti, judetul
Ialomita  si prin publicare pe site-ul Primariei Comunei  Platonesti,  judetul  Ialomita,
http://www.platonesti.ro/ .

                 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Avizat pentru legalitate,
                         GHEORGHE AURICA                                 secretar al comunei PLATONESTI ,
                                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.52   

Emisa  la  Platonesti

Astazi  03.11,2021

http://www.platonesti.ro/


Anexa la Hotararea Consiliului Local nr..52.. /03. noiembrie 2021

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ESTIMATIVI AI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII : „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN
SATUL LACUSTENI, COMUNA PLATONESTI, JUDETUL IALOMITA”. 

TITULAR: Comuna Platonesti, judetul Ialomita

BENEFICIAR:  Comuna Platonesti, judetul Ialomita

AMPLASAMENT : Satul Lacusteni, Comuna Platonesti, judetul Ialomita  – Regiunea de dezvoltare 3 
SUD-MUNTENIA, Romania

PROIECTANT :  SC INFRA & CIVIL DESIGN SRL

INDICATORI ECONOMICI ESTIMATIVI AI INVESTITIEI:
VALOAREA INVESTITIEI :

Lei (inclusiv TVA 19%)

TOTAL GENERAL 10.771.990,82 lei

Din care Constructii -  Montaj 9.023.524,60 lei

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE PROPRIE: 

In  conformitate  cu  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  95/2021  pentru  aprobarea
Programului  national  de investitii  „Anghel  Saligny” si  cu  Normele  metodologice  din 2021 pentru
punerea  in  aplicare  a  prevederilor  OUG  95/2021,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  dezvoltarii,
lucrarilor  publice  si  administratiei  nr.  1333/2021,  cheltuielile  eligibile  sunt  in  cuantum  de
10.339.128,32 lei cu T.V.A.  iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 432.862,50 lei cu T.V.A.
(contributie proprie).

INDICATORI TEHNICI ESTIMATIVI AI INVESTITIEI : 

Prezentul obiectiv de investitii va deservi un numar total de 911 de locuitori.

Retea de canalizare menajera - curgere gravitationala in lungime totala de L= 9336 m din care:
 7263 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 200 mm ;

 2073 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 250 mm. 

Racorduri la reteaua de canalizare – 395 buc, alcatuite din conducta de racord din PVC multistrat, 
SDR 41, SN4, De 160 mm si camin de racord individual.

Statii de pompare apa uzata menajera :
 Statii de pompare ape uzate menajere SPAU1…7 prevazuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R)

– 7 buc ;
 Imprejmuiri zona de acces (din plasa de sarma, fixata pe stalpi metalici, cu inaltimea la coama

de 2,05 m  inclusiv porti acces).

Conducte de refulare de la statiile de pompare in lungime totala de L= 1091 m din care :
 384 conducte din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 90 mm ;

 401 conducte din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 110 mm ;

 306 conducte din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 160 mm ;

Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si conducte de refulare:
 Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si de refulare realizate prin foraj orizontal

in conducta de protectie din OL cu lungimea totala L= 110 m.



Desfacere - refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozarii conductelor :
 Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafata S =220 mp.

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii conductelor
 Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii conductelor cu suprafata    

S= 150 mp.

Desfacere – refacere rigole betonate in vederea pozarea conductelor
 Desfacere-refacere rigole betonate cu lungimea de L= 1770 ml.

Refacere rigole de pamant in vederea pozarea conductelor
 Refacere rigole de pamant cu lungimea de L=1894 ml.

Refacere acostament dupa pozarea conductelor :
 Refacere acostament drum cu lungimea L = 3540 ml.

Refacere drum pietruit in vederea pozarii conductelor
 Refacere drum pietruit in vederea pozarii conductelor cu suprafata S= 22724 mp.

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 36 luni.

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general estimativ, care 
face parte integranta din prezenta hotarare.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
   GHEORGHE AURICA                                                        Secretar al comunei PLATONESTI ,
                                                                                                                       Grigore Artemizia



       JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI 
              P R I M A R

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții

Asfaltare strazi interioare in satele PLATONESTI si LACUSTENI, comuna
PLATONESTI - judetul IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI , JUDEŢUL IALOMIŢA, întrunit în
ședință extraordinară în data de 03.11.2021., legal constituită:

Luând act de:

 Raportul de specialitate al “Biroului de buget, prognoze, contabilitate, taxe și impozite
locale” din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Platonesti

 Expunerea de motive a d-lui primar com Platonesti  
 Devizul GENERAL  ESTIMATIV al obiectivului  Asfaltare strazi interioare in satele

PLATONESTI si LACUSTENI, comuna PLATONESTI - judetul IALOMITA  
 Adresa MDLPA nr. 112793/22.09.2021;
 Avizele comisiei de specialitate respectiv proiectul de hotărâre 

În conformitate cu prevederile:
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național

de Investitii Anghel Saligny  ;

- Ordinul  nr.  1333/2021  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în
aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  de  Urgență   a  Guvernului  nr.  95/2021  pentru
aprobarea Programului Național de Investitii Anghel Saligny 

- Ordinul nr. 1321/2021  privind aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de
investitii prevazute la art.4 alin 1 lit a) – c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii Anghel Saligny 

- Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modifiările  și  completările
ulterioare, art. 36 alin. (4) lit.  d), art. 126 și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,
privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Devizul general estimativ intocmit conform Anexei nr. 2.1 la Normele
metodologice   pentru  obiectivul  de  investiție  Asfaltare  strazi  interioare  in  satele
PLATONESTI si LACUSTENI, comuna PLATONESTI - judetul IALOMITA  
  după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 21.217.895,25 lei
- C+M  (inclusiv TVA) = 18.511.480,72 lei



                Art. 2. Se aprobă implementarea obiectivului de investitii Asfaltare strazi interioare
in satele PLATONESTI si LACUSTENI, comuna PLATONESTI - judetul IALOMITA in
cadrul Programului Național de Investitii Anghel Saligny  , cu Valoarea totală a investiției  (cu
TVA) =  21.217.895,25  leidin care Buget de stat 20.776.995,25 lei  si cofinantare buget local
440.900,00lei

             Art. 3. Se aprobă Cererea de Finantare pentru obiectivul de investitii Asfaltare strazi
interioare  in  satele  PLATONESTI  si  LACUSTENI,  comuna  PLATONESTI  -  judetul
IALOMITA   in cadrul Programului Național de Investitii Anghel Saligny conform Anexei nr. 1

            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de
Biroul buget, prognoze, contabilitate, taxe și impozite locale.

Art.  5.   Prezenta  hotărâre  se  comunică  Prefectului  Județului  Ialomița,  în  vederea
exercitării controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Avizat pentru legalitate,

                         GHEORGHE AURICA                                                        secretar al comunei PLATONESTI ,

                                                                                                                               Grigore Artemizia

Nr.53

Adoptata la PLATONESTI 

Astazi,03.11.2021 



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 03.11.2021 in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 15,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 108/29.10.2021 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 11 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  ,  Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache
Constantin,Nedelcu Nicusor , Gheorghe Aurica  doamna Grigore Artemizia secretarul general
al comunei ..

          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   extraordinara   din  data  de
28.09.2021.
            Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 10 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea  Valentin  Florian,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia  ,  Ivanus  Sebastian,  Panait
Aurel,Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicuso,Gheorghe Auricar)
            
            Mandatul domnului  presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni Lentu Neculae    a
expirat deci se impune alegerea unui nou presedinte
          Domnul Panait Aurel il propune pe domnul Dumitrache Constantin, dar acesta refuza pe
motiv ca este foarte ocupat.
       Domnul Lentu Neculae o propune pe Gheorghe Aurica. Nu mai exista o alta propunere asa
ca se propune la vot , se voreaza astfel :
      - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea  Valentin  Florian,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia  ,  Ivanus  Sebastian,  Panait
Aurel,Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor , Gheorghe Aurica  )
           Se adopta HCL nr.50/03.11.2021

       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 -initiator  primar,
Negraru  Florinel

1



2. Proiect  de hotarare  privind aprobarea implementarii   obiectivului  de investiții   Extindere
sistem de alimentare cu apa in comuna Platonesti  , Jud. Ialomita  - initiator primar, Negraru
Florinel
3. Proiect  de  hotarare  aprobarea  cererii  de  finantare,  a  devizului  general  si  a  indicatorilor
tehnico-economici  estimativi  pentru  obiectivul  de  investitii  „EXTINDERE  SISTEM  DE
CANALIZARE MENAJERA IN SATUL LACUSTENI, COMUNA PLATONESTI, JUDETUL
IALOMITA”-  initiator primar, Negraru  Florinel
4. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții  Asfaltare strazi
interioare  in  satele  PLATONESTI  si  LACUSTENI,  comuna  PLATONESTI  -  judetul
IALOMITA -  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 ,
Bordea  Valentin  Florian,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia  ,  Ivanus  Sebastian,  Panait
Aurel,Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor , Gheorghe Aurica  )

      Deoarece primiul proiect s-a dezbatut , Se trece la dezbaterea proiectului  nr.2 de pe
ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii  obiectivului de
investiții  Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Platonesti  , Jud. Ialomita  - 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.
          Doamna presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
             Se supune la vot  astfel :
-  11 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Bordea  Valentin  Florian,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia  ,  Ivanus  Sebastian,  Panait
Aurel,Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor , Gheorghe Aurica  )
           Se adopta HCL nr.51/03.11.2021

            Se trece la dezbaterea proiectului  nr.3 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare aprobarea cererii de finantare, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
estimativi  pentru  obiectivul  de  investitii  „EXTINDERE  SISTEM  DE  CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL LACUSTENI,  COMUNA PLATONESTI,  JUDETUL IALOMITA”-
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 .
          Doamna presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
             Se supune la vot  astfel :
      - 11 voturi pentru (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea  Valentin  Florian,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia  ,  Ivanus  Sebastian,  Panait
Aurel,Dumitrache Constantin, Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor) 



           Se adopta HCL nr.52/03.11.2021.

        Se trece la dezbaterea proiectului  nr.4 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind aprobarea implementarii  obiectivului de investiții  Asfaltare strazi interioare in
satele PLATONESTI si LACUSTENI, comuna PLATONESTI - judetul IALOMITA -  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 ..
          Daomna presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
             Se supune la vot  astfel :
      - 11 voturi pentru (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea  Valentin  Florian,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia  ,  Ivanus  Sebastian,  Panait
Aurel,Dumitrache Constantin, Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor) 
            Se adopta HCL nr.53/03.11.2021

         

               Ne mai fiind alte discutii doamna  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara
a Consiliului Local Platonesti din data de 03.11.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
             Gheorghe Aurica                                                        Grigore Artemizia
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