
JUDEłUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
 
 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea mentinerii retelei şcolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de

stat din raza teritorială a comunei Platonesti, pentru anul şcolar 2021-2022
 
 
Consiliul local Platonesti; 
Primarul comunei Platonesti; 
    În  temeiul  prevederilor  art.19,  alin.(4),  ale  art.  61,  alin.(2)  din  Legea  educatiei
nationale  nr.1/2011,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.287/2009
privind  Codul   Civil,  republicată,  ale  art.22,  alin.(5),  art.23  din  Metodologia  pentru
fundamentarea cifrei de  şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării
retelei unitătilor de învătământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 aprobată prin
Ordinul Ministerul Educatiei Nationale nr. 5090/2019, precum şi ale art. 6, alin.(1), (2) şi
(4) din Legea nr. 52/2003, privind transparenta  decizională în administratia publică, cu
modificările şi completările ulterioare; 
-  avizul  Inspectoratului  Şcolar  al  Judetului   Ialomita  nr.19575/16.12.2020  in  care  se
transmite  avizul  conform ,  se impune emiterea unei hotarari  cu privire la organizarea
retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022
     În baza prevederilor OG 57/2019 privind Codul admnistrativ
 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 
   Art.1.- Aprobă mentinerea retelei şcolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de
stat  din  raza  teritorială  a  comunei  Platonesti,  pentru  anul  şcolar  2021-2022,  conform
avizului  emis de ISJ Ialomita , anexa la hotarare.
Art.2.-  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Prefectului  judetului  Ialomita,  Primarului,
Inspectoratului Şcolar Judetean Ialomita, unitătilor de învătământ nominalizate în Anexă 

 Presedinte de sedinta                                                                      contrasemneaza             
Nedelcu Aurica                                                                        secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.1
Adoptata la Platonesti
Astazi, 08.01.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
JUDETUL IALOMITA

HOTARARE
Privind aprobarea scoaterii la licitatie  in vederea concesionarii  unor  terenuri  din domeniul privat al

comunei, stabilirea pretului de pornire la licitatie si constituirea comisiei de licitatie 

       Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
- prevederile  din partea V din OUG 57/2019 privind Codul administrativ
- referatul compartimentului de specialitate 
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 aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a unor terenuri din domeniul
privat al comunei Platonesti, conform anexei.
              Art.2..Se stabileste  ca pretul de pornire al licitatiei va fi  in lei/mp/an conform anexei.
               Art.3 Durata concesiunii va fi de 25 ani.

          Art.4. Se stabileste comisia de licitatie in urmatoarea componenta:
- Catisanu Florentin-presedinte
- Vasile Florentina- membru
- Gheorghe Aurica- membru
- Mihalache Daniella-membru
- Un reprezentant ANAF –membru
- David Elena –supleant
- Lentu Neculae –supleant
- Un reprezentant ANAF –supleant
               Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre doamna Iordache Violeta.

           Art.5. Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini in vederea scoaterii la 
licitatie care face parte integranta din prezenta hotarare.
           Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de catre Primar si serviciile 
subordinate

Presedinte de sedinta                                                                                   Contrasemneaza
    Nedelcu Aurica                                                                                Secretar general UAT
                                                                                                                    Grigore Artemizia

NR. 2
Adoptata la Platonesti
Astazi, 08.01.2021



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor

anteriori

            Consiliul local al comunei Platonesti, judetul Ialomita, intrunit in sedinta extraordinara din data de
08.01.2021;
      Avand in vedere:
-prevederile Legii nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind finantele publice locale;
-prevederile Legii nr.82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,-legea contabilitatii;
-Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020
      Examinand:
-referatul  compartimentului de specialitate financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  comunei Platonesti
             In temeiul prevederilor  OG 57/2019 PRIVIND Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1- Cu data prezentei hotarari se aproba acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de
428797,62 lei din excedentul anilor anteriori
Art.2 –Cu aducere la indeplinire  a prevederilor  prezentei hotarari  se insarcineaza primarul si contabilul 
comunei Platonesti
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.                                                                                              Secretar General UAT
                                                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.3
Adoptata la Platonesti
Astazi, 08.01.2021



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 08.01.2021 in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 1/04.01.2021 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 10 consilieri  din numarul de 10 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Gheorghe
Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait  Aurel,
Dumitrache Constantin,doamna Grigore Artemizia secretarul general al comunei .
         Absent nemotivat fiind domnul Nedelcu Nicusor.
                 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  ordinaradin data de 18.12.2020.
        Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 10 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, 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  mentinerii  retelei  şcolare  a  unitătilor  de
învătământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Platonesti, pentru anul
şcolar 2021-2022- initiator 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 si
constituirea comisiei de licitatie - initiator primar, Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare privind - aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din
excedentul anilor anteriori - 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 ,
Gheorghe Aurica, 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 mentinerii retelei şcolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de
stat din raza teritorială a comunei  Platonesti,  pentru anul  şcolar 2021-2022-- initiator
primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de cultura , 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 :
      - 10 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin)
            Se adopta HCL 1/08.01.2021.

Se trece la dezbaterea  celui de-al doilea proiect 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 si constituirea
comisiei de licitatie - initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-au intrunit  cele doua comisii si anume
Comisia de Urbanism  si Comisia Buget Finante, au 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 :
      - 10 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin)
            Se adopta HCL 2/08.01.2021.

Se trece la dezbaterea  celui de-al treilea proiect de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  acoperirii  deficitului  sectiunii  de  dezvoltare  din  excedentul  anilor
anteriori –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 :
      - 10 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 3/08.01.2021.



    
      Alte     discutii .
   Se inscrie la cuvant domnul consilier Ivanus Sebastian care solicita a se instala aviziere in
satele Lacusteni si Platonesti , acestea fiind securizate pentru a afisa informatii publice pentru
cetatenii comunei.

               Ne mai fiind discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 08.01.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Nedelcu Aurică                                                          Grigore Artemizia
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