
         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  IVĂNUȘ  SEBASTIAN   care  va
conduce şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni- APRILIE-IUNIE, începând cu
data adoptării prezentei hotărâri.  

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

- Domnului IVĂNUȘ SEBASTIAN
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Ialomiţa             

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

         

Nr.13
 Adoptata la Platonesti
Astazi 12.04.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
Modificarea HCL nr.9/2021 privind aprobarea unor burse scolare pentru

anul 2021

            Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, întrunit în
şedinţă extraordinara de indata astăzi 12.04.2021;
              Avand in vedere :

- -prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ
- -HG 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul 
școlar 2020-2021

- adresa Scolii Gimnaziale Platonesti nr.3/06.01.2021
- -adresa nr. 4937/25.03.2021 a Institutiei Prefectului Ialomita

- avizul de legalitate al secretarului;
- referat de aprobare a primarului 

                   În baza OUG 57/2019, privind Codul administrativ 

       

HOTARASTE :

      Art.1. Se modifica HCL nr.9/2021 astfel:
-Se aproba un numar de 10 burse scolare de merit in valoare de 1000 lei din
bugetul local in  anul scolar 2020-2021 (pe perioada cursurilor scolare)

      Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul
Ialomita si  celor interesati prin afisare la sediul primariei

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
    IVĂNUȘ SEBASTIAN                                                        secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
 Modificarea HCL nr.12/2021 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu

din cadrul Dispensarului Uman,  cu destinatia farmacie 

Consiliul  Local  al  comunei  Platonesti,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din data  de
25.02.2021;

Analizând:
- Referatul de aprobare  al  Primarului comunei , 
-  raportul compartimentului de achizitii publice prin care se propune închirierea

prin  licitaţie  publică  a  unui  spaţiu  din  cadrul  Dispensarului  Uman,   cu  destinatia
farmacie;

- În conformitate cu dispoziţiile art.5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia;
 În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, a unui spaţiu in suprafata totală de
24 mp, din cadrul Dispensarului Uman Platonesti situat pe Starda Fetesti nr.23  judetul Ialomita,
cu destinatia farmacie, avand o valoare de inventar  de 31446 lei.

Art.2. – Se aprobă caietul de sarcini care va sta la baza desfăşurării licitaţiei,, fisa de
date  a  procedurii   si  model  contract  conform Anexelor  nr.1  ,  2  si  3  care  fac  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Durata închirierii va fi de 5 ani, începând cu data semnării contractului.
Art.4. – Preţul de pornire la licitaţie este de 10 lei/mp/luna.
Art.5. – Pentru comisia de licitatie sunt propuse  urmatoarele persoane, membrii ai

consiliului local :
        -Ivanus Sebastian
       -Gheorghe Aurica 
Art.6.  – Se imputerniceste  primarul  comunei  Platonesti  sa  semneze  contractul  de

inchiriere cu persoana castigatoare a licitatiei. 
Art.7. – Primarul comunei Platonesti va asigura executarea prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta                                                                           contrasemneaza
Ivanus Sebastian                                                                                           secretar
                                                                                                                Grigore Artemizia
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  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 12.04.2021 in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 44/08.04.2021 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 .

         Deoarece mandatul  de presedinte de sedinta al domnului  Nedelcu Aurica a expirat se
impune alegerea unui nou presedinte de sedinta.
           Domnul Nedelcu Nicusor il propune pe domnul Ivanus Sebastian.
         Nu sunt alte propuneri  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 13/12.04.2021.

       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  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta - initiator
primar, Negraru  Florinel
2. Proiect  de  hotarare  privind  Modificarea HCL nr.9/2021  privind aprobarea unor
burse scolare pentru anul 2021  - initiator primar, Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare privind Modificarea HCL nr.12/2021 privind închirierea prin
licitaţie  publică  a  unui  spaţiu  din  cadrul  Dispensarului  Uman,   cu  destinatia
farmacie - 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

1



Aurel, Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor)

        Se trece la dezbaterea proiectului  nr.2 de pe ordinea de zi, deoarece primul a fost
discutat   si  anume : Proiect  de hotarare privind  Modificarea HCL nr.9/2021  privind
aprobarea unor burse scolare pentru anul 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  si  adresa  Institutiei  Prefectului  Ialomita  cu  mentiunile  de  pe  marginea
acestei hotarari adoptate in data de 25.02.2021.
          Domnul presedinte de sedinta  Ivanus Sebastian invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
      - 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 14/12.04.2021.

         Se trece la dezbaterea  proiectului  nr.3 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  Modificarea  HCL  nr.12/2021  privind  închirierea  prin  licitaţie
publică a unui spaţiu din cadrul  Dispensarului Uman,  cu destinatia farmacie -
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  si  adresa  Institutiei  Prefectului  Ialomita  cu  mentiunile  de  pe  marginea
acestei hotarari adoptate in data de 25.02.2021.
          Domnul presedinte de sedinta  Ivanus Sebastian invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
          Se supune la vot secret pentru a fi desemnate doua persoane , membrii ai Consiliului
Local pentru a face parte din comisia de licitatie.
          In urma votului secret se desemneaza domnii Ivanus Sebastian si Gheorghe Aurica.
                         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 15/12.04.2021.
               Ne mai fiind alte discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara
a Consiliului Local Platonesti din data de 12.04.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Ivanus Sebastian                                                         Grigore Artemizia
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