
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
Privind rectificarea  bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2021

            Consiliul  Local al  comunei  Platonesti,  judeţul Ialomita,  întrunit  în şedinţă
extraaordinara astăzi 06.09.2021;
- referatul  compartimentului de specialitate 
                     - referatul  compartimentului de specialitate 
           -prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale actualizata  ;
          -HCL nr.17/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
          - Legea nr.15/2021 privind Legea bugetului de stat
             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
2021 la venituri    si  la cheltuieli   conform referatului  intocmit  de compartimentul  de
specialitate:

   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,
                  Lentu Neculae                                            Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia
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R O M Â N I A                                                                                           
JUDEŢUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E    

privind  vanzarea unui  teren  situat in  comuna Platonesti

      Consiliul local  Platonesti, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,
-referatul compartimentului de urbanism privind propunerea de vanzare
- cartile  funciare nr.21230
-raportele  de evaluare intocmite de Evaluator Mosescu Valeriu
-cererea  numitului Tomescu Bogdan pentru cumpararea terenului concesionat pe care  detine  locuinta

              În temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

H o t ă r ă ş t e :
 
         Art.1 Se aproba vanzarea terenurilor  aferente constructiilor  identificate  astfel:

1. Tomescu  Bogdan  Iulian   ,teren  situat  in  com.  Platonesti,sat  Lacustenii,identificat  prin  nr.  Cad.
20338,concesionat in baza contractului nr. 1/2021  

            Art.2.Pretul de vanzare  a terenurilor situate in comuna  Platonesti, judetul Ialomita este potrivit
raportelor de evaluare intocmite astfel:
1.- teren in suprafata de 1006 mp situat in com Platonesti, sat Lacusteni,  zona duzi Lot 41 Tarla 747/1 strada
Fetesti  numar cadastral 21230-10870 lei
            Art.3. Cumparatorii vor achita pretul de vanzare a terenului in 4 transe egale  de la data comunicarii
hotararii pana la data de 30.12.2021. Taxele notariale vor fi achitate de catre cumparatori.
          Art.4. Se imputerniceste domnul Negraru Florinel- primarul comunei Platonesti pentru semnarea
actelor de vanzare cumparare la Notariat.

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Viză de legalitate,
              LENTU NECULAE                                    Secretarul General al comunei
                                                                                                          Grigore Artemizia
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  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 06.09.2021 in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 15,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 91/01.09.2021 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 1 consilieri  din numarul de 10 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  doamna  Grigore  Artemizia  secretarul  general  al  comunei  .
Doamna Gheorghe Aurica  va intarsia la sedinta.

          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 .
       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
25.08.2021.
            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 Nicusor)
            

        Domnul presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni este domnul Lentu Neculae 
       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 rectificare de buget local pe anul 2021-nitiator primar, Negraru
Florinel
2. Proiect  de hotarare privind aprobarea scoaterii  la licitatie  in vederea concesionarii   unor
terenuri  din domeniul privat al comunei, stabilirea pretului de pornire la licitatie   - initiator
primar, Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare-privind aprobarea vanzarii unor terenuri intravilan –locuri
de casa  initiator primar, Negraru  Florinel
4.Alte discutii.
                 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
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Aurel,Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor,)

          Se trece la dezbaterea proiectului  nr.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de
hotarare privind rectificare de buget local pe anul 2021-nitiator 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 contabil da citire referatului cu sumele ce vor fi rectificate. Se
arata  faptul  ca  este  necesar  a  se  achita  cu  prioritate  facturile  emise  de  constructorul  ce
efectueaza lucrari de reabilitare la Caminul cultural Lacusteni.
          Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
             Se supune la vot  astfel :
-  6 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Bordea Valentin Florian, Moldoveanu Silvia Patricia ,)
     -4  voturi impotriva(Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache  Constantin,  Nedelcu
Nicusor)
           Se adopta HCL 43/06.09.2021.
     La sedinta se prezinta doamna consilier Gheorghe Aurica .

            Se trece la dezbaterea proiectului  nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie  in vederea concesionarii  unor  terenuri  din
domeniul  privat  al  comunei,  stabilirea  pretului  de  pornire  la  licitatie    - 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.
         Se propune a se alege prin vot secret doi consilieri ce vor face parte din comisia de
licitatie pentru terenuri locuri de casa. In urma votului secret se aleg domnii Lentu Neculae si
Nedelcu Aurica.
             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 44/06.09.2021.

        Se trece la dezbaterea proiectului  nr.3 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare-privind  aprobarea  vanzarii  unor  terenuri  intravilan  –locuri  de  casa
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 faptul ca este vorba de cererea domnului Tomescu Bogdan Iulian
care in urma licitatiei a incheiat contract  de concesiune si are locuinta finalizata cu proces



verbal de receptie finala si solicita cumpararea terenului.
          Domnul 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 45/06.09.2021.

         

               Ne mai fiind alte discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara
a Consiliului Local Platonesti din data de 06.09.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
             Lentu Neculae                                                         Grigore Artemizia

3


	HOTARARE
	H O T Ă R Â R E
	JUDETUL IALOMITA

