
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
JUDETUL IALOMITA

HOTARARE
privind inchirierea  prin atribuire directa a  suprafetei de izlaz situata pe raza comunei

Platonesti crescatorilor de animale

       Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
- Prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrative
-  prevederile  OUG  34/2013  privind  organizarea,  administrarea  şi  exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991
- referatul compartimentului de specialitate 
-Ordinul Prefectului 478/20.11.2019 privind proprietatea UAT cu suprafata de izlaz
-referatul compartimentului de specialiate
-cererile a 21 crescatori de animale prin care solicita o suprafata de pasune deoarece 
detine inscrise un numar de bovine , ovine/caprine ,cabaline si nu detine pasune.

Examinand:
- Referatul de aprobare  al primarului 
- avizul comisiei de specialitate 
- avizul secretarului general cu privire la legalitatea proiectului

In temeiul Prevederilor  OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

          Art. 1. Inchirierea   a 210 ha teren de izlaz situata pe raza comunei Platonesti
prin atribuire directa  astfel:
-VOINOIU VALENTIN-12.50 HA
-VOINOIU NICOLAE-4.30 HA
-IVANUS SEBASTIAN-18 HA
-ROTILA GHEORGHE-6 HA
-ROTILA MARIANA-17 HA
-ROTILA ION-3.50 HA
-ROTILA FLORENTINA-3 HA
-ROTILA MARIUS 4 HA
-SFETCOVICI MIHAITA-14 HA
-SFETCOVICI AURELIA -2.60 HA
-STOICA STELICA-4 HA
-VOINOIU IULIAN -14.50 HA
-VOINOIU LAURENTIU MADALIN-14.50 HA
-LENTU NECULAE -22 HA



-BORDEA DUMITRU-11 HA
-BUCUR MIRCEA-9.50 HA
-CERNAT LUCA-3.50 HA
-LUNGU MARIAN FLORIAN -2 HA
-PARLEA SORIN-30 HA
-PARLEA LILIANA-12.50 HA
-LEONTE MARIAN-1 HA 
          Art.2..Se stabileste   pretul  de inchiriere -150 lei/ha de izlaz /an
          Art.3 Durata inchirierii va fi de 7 ani  de la data semnarii contractului.
           Art.4. Se aproba modelul de contract privind inchirierea prin atribuire directa
conform anexei.
           Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de catre Primar si
serviciile subordinate

Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza
     Ivanus Sebastian                                                                 Secretar General UAT
                                                                                               Grigore Artemizia

NR.26
Adoptata la Platonesti
Astazi, 10.05.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
JUDETUL IALOMITA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii UAT PLATONESTI cu Județul Ialomița în vederea
acceptării acestuia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, în cadrul

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009” 

Consiliul Local al PLATONESTI
Având în vedere :
-Referatul de aprobare al primarului Primăriei Platonesti;
-Adresa  nr.  6007/2021-R/11.03.2021  a  Consiliului  Județean  Ialomița  către

Consiliul Local al UAT Platonesti;
-Adresa  nr.  6008/2021-R/11.03.2021  a  Consiliului  Județean  Ialomița  către

Adunarea Generală a Asociaților din cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”
ECOO 2009”;

-  Adresa  Adunării  Generale  a  Asociaților  din  cadrul  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară ” ECOO 2009” către Consiliul Local al Platonesti ;

- Încheierea de ședință nr. 209 din 24.09.2009 pronunțată de Judecătoria Fetești în
dosarul nr.  2677/229/2009 prin care se  înscrie în registrul  asociațiilor  și  fundațiilor  a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009”; 

În conformitate cu :
-prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c), art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3)

lit.f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

-prevederile  Legii  nr.  273/2006,  a  finanțelor  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile  Legii  nr.  52/2003 privind transparența  decizională  în  administrația
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  855/2008  privind  aprobarea  actului
constitutiv-cadru și  a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilități publice;

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  101/2006 privind serviciul  de  salubrizare  a  localităților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-  prevederile  Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  deșeurilor,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;  

În  temeiul  prevederilor  art.  139  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1) Se  aprobă  asocierea  UAT  Platonesti   cu  Județul  Ialomița  în  vederea
acceptării  acestuia  în  calitate  de  membru  cu  drepturi  depline  în  cadrul  Asociaţiei  de
Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009” .

(2) Se mandatează dl NEGRARU FLORINEL, primar, reprezentantul UAT
Platonesti în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI ”ECOO 2009” vă voteze
”pentru” la propunerea de acceptare a Județului Ialomița ca membru cu drepturi depline
în ADI ”ECOO 2009” .

Art.2(1)  Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului
ADI ”ECOO 2009”, conform actelor adiționale prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se  împuternicește  dl  NEGRARU  FLORINEL,  primar,  reprezentantul  UAT
Platonesti în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI ”ECOO 2009”, să semneze
Actul constitutiv și Statutul  ADI ”ECOO 2009”, modificate în condițiile alineatului (1). 

Art.3. Primarul comunei Platonesti  și  Compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prin grija secretarului general al UAT Platonesti,  prezenta hotărâre va fi
comunicată, Județului Ialomița, Adunării Generale a Asociaților din cadrul ADI ”ECOO
2009”, precum și compartimentelor, urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare
pe site-ul Primariei Platonesti .

                           
 Preşedinte de şedinţă,
Ivanus Sebastian 
                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                       Secretar general UAT Platonesti,

Grigore Artemizia

Nr.27 
Adoptata la Platonesti
Astazi  10.05.2021



CONSILIUL LOCAL AL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii UAT Platonesti cu Județul Ialomița în vederea

participării acestuia la capitalul social al SC ADI ECOO 2009 , în calitate de asociat
cu drepturi depline

Consiliul Local al Platonesti
Având în vedere :
-Referatul de aprobare al primarului;
-Raportul de specialitate  al Compartimentului din cadrul Primăriei ;
În conformitate cu :
-prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c), art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3)

lit.f)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

-prevederile  Legii  nr.  273/2006,  a  finanțelor  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată; 
-prevederile  Legii  nr.  52/2003 privind transparența  decizională  în  administrația

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  101/2006 privind serviciul  de  salubrizare  a  localităților,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
-  prevederile  Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  deșeurilor,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;  

În  temeiul  prevederilor  art.  139  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1) Se  aprobă  asocierea  UAT  Platonesti cu  Județul  Ialomița  în  vederea
participării acestuia la capitalul Social al SC ADI  ECOO 2009 cu suma de 29.000 lei,
reprezentând 2.900 părți sociale, în calitate de asociat cu drepturi depline .

(2) Se  mandatează  dl  NEGRARU  FLORINEL,  reprezentantul  UAT
Platonesti în AGA din cadrul SC ADI ”ECOO 2009” vă voteze ”pentru” la propunerea de
participare a Județului Ialomița la capitalul social al SC ADI ”ECOO 2009” .

Art.2(1)  Se  aprobă  Actul  constitutiv,  modificat  în  condițiile  art.1),  în  forma
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



(2) Se împuternicește dl NEGRARU FLORINEL ,reprezentantul UAT Platonesti
în AGA din cadrul SC ADI ”ECOO 2009”, să semneze Actul constitutiv, modificat în
condițiile alineatului (1). 

Art.3. Compartimentele  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  și  dl
NEGRARU FLORINEL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prin grija secretarului general al UAT Platonesti,  prezenta hotărâre va fi
comunicată, Județului Ialomița, Adunării Generale a Asociaților din cadrul ADI ”ECOO
2009”, precum și compartimentelor, urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare
pe site-ul Primariei Platonesti .

                           
 Preşedinte de şedinţă,
Ivanus Sebastian 
                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                       Secretar general UAT Platonesti,

Grigore Artemizia

Nr.28 
Adoptata la Platonesti
Astazi  10.05.2021



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 10.05.2021 in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 56/05.05.2021 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  ,  Gheorghe
Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait  Aurel,
Dumitrache  Constantin,  Nedelcu  Nicusor,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  ordinara  din data de 22.04.2021.
            Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)

        Domnul  presedinte  de  sedinta  pentru  o  durata  de  3  luni  este  domnul  IVANUS
SEBASTIAN 

       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 inchirierea  prin atribuire directa a  suprafetei de izlaz
situata  pe  raza  comunei  Platonesti  crescatorilor  de  animale - initiator  primar,
Negraru  Florinel
2. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii  UAT PLATONESTI cu Județul
Ialomița în vederea acceptării acestuia, în calitate de membru asociat cu drepturi
depline,  în  cadrul  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”  ECOO  2009”  -
initiator primar, Negraru  Florinel
3.  Proiect  de  hotarare  privind  Modificarea  HCL  nr.12/2021  privind  aprobarea
asocierii  UAT Platonesti  cu Județul  Ialomița  în vederea participării  acestuia  la
capitalul social al SC ADI ECOO 2009 , în calitate de asociat cu drepturi depline -
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initiator primar, Negraru  Florinel
4.Alte discutii.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor)

        Se trece la dezbaterea proiectului  nr.1 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind inchirierea  prin atribuire directa a  suprafetei de izlaz situata pe
raza comunei Platonesti crescatorilor de animale - 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  Ivanus Sebastian invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
        Se inscrie la cuvant domnul consilier Ivanus Sebastian care solicita a se incheia cat mai
repede contractele de inchiriere pentru pasune deoarece 15 mai este ultima zi de depunere a
cererilor pentru subventie si nu trebuie sa piarda crescatorii de animale.
             Se supune la vot  astfel :
      -  8 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor)
      Domnii Lentu Neculae, Ivanus Sebastian nu voteaza deoarece dansii au depus cereri de 
inchiriere pasune iar domnul ,, Bordea Valentin Florian  il are pe tatal sau. 
            Se adopta HCL 26/10.05.2021.

         Se trece la dezbaterea  proiectului  nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  aprobarea asocierii  UAT PLATONESTI cu Județul  Ialomița  în
vederea acceptării acestuia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009” - 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  Ivanus Sebastian invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
            - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile
,  Gheorghe  Aurica,  Bordea  Valentin  Florian,  Ivanus  Sebastian,Moldoveanu  Silvia
Patricia,Panait Aurel, Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 27/10.05.2021



         Se trece la dezbaterea  proiectului  nr.3 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind aprobarea asocierii UAT Platonesti cu Județul Ialomița în vederea
participării  acestuia  la  capitalul  social  al  SC ADI  ECOO 2009  ,  în  calitate  de
asociat cu drepturi depline - 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  Ivanus Sebastian invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
               Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
            - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile
,  Gheorghe  Aurica,  Bordea  Valentin  Florian,  Ivanus  Sebastian,Moldoveanu  Silvia
Patricia,Panait Aurel, Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 28/10.05.2021

               Ne mai fiind alte discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara
a Consiliului Local Platonesti din data de 10.05.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Ivanus Sebastian                                                         Grigore Artemizia
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