
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
extraordinara astăzi 08.12.2020;
- 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

Nr.37
Adoptata la Platonesti
Astazi 15.07.2021



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

 HOTARARE
Privind aprobarea   organigramei a aparatului propriu de specialitate al Primarului si a statului de

functii din Primaria comunei Platonesti, judetul Ialomita 

Consiliul Local al comunei  Platonesti  intrunit in sedinta ordinara din 27.05.2021
   Luand in dezbatere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei prin
care se propune aprobarea Organigramei aparatului propriu de specialitate al Primarului si a statului
de functii din Primaria comunei Platonesti, judetul Ialomita pentru anul 2021;
      -adresa Institutiei Prefectului pentru anul 2021
-prevederile Legii nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare
-referatul compartimentului de specialitate
-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ
         Examinand:
- expunerea de motive a primarului 
- avizul comisiei de specialitate 
- avizul secretarului cu privire la legalitatea proiectului

  In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba  transformarea postului de Politist  Local clasa III- debutant  in Politist
Local , clasa I debutant  la compartiment POLITIE LOCALA

Art.2  Se  aproba  Organigram  aparatului  propriu  de  specialitate  al  primarului  comunei
Platonesti, judetul Ialomita ,conform Anexei nr.1 , ca parte integranta din prezenta hotarare 

Art.3. Se aproba Statul de functii din Primaria Platonesti, judetul Ialomita, conform Anexei
nr.2

Art.4 Prezenta hotarare  va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei Platonesti ; va
fi  adusa  la  cunostinta  publica  prin  afisare  la  sediul  Primariei  si  comunicata  catre  Institutia
Prefectului judetul Ialomita

Presedinte de sedinta                                                                              contrasemneaza
  Lentu Neculae                                                                            Secretar General UAT
                                                                                                               Grigore Artemizia

NR. 38
Adoptata la Platonesti
Astazi,15.07.2021



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G.

nr.69/14.05.2020 cu modificarile ulterioare

Consiliul local al Comunei Platonesti, întrunit în ședința ordinara din data de 
15.08.2020
Analizând,:

 Referatul de aprobare nr. 3895 din 19.08.2020 al Primarului Comunei Platonesti, in
calitate de inițiator

 Raportul  de  specialitate   al  Compartimentului  de  impozite  și  taxe  al  Primariei
Platonesti,  prin care se propune acordarea unor facilități  fiscale având in vedere
prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 Mai 2020

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv O.U.G. 69/14.05.2020 pentru modificarea și
completarea  Legii  nr.227/2015  privind  Codul  Fiscal,  precum și  instituirea  unor  măsuri
fiscale  ale  art.7,alin  13  din  Legea  nr  53/2003  privind  transparența  decizională  din
administrația  pulică,ale  art.30  din  Legea  273/2006  privind  finanțele  Publice  locale,  cu
modificările și  completările ulterioare , ale art.484 , din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal

 În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin.(1), lit.
„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1  (1) Se aprobă anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de
31.03.2020 în conditiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv
pentru anul în curs, până  la 15.12.2021
         (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin.(1), face obiectul anexei la
prezenta hotărâre.
  Art.2 -   Cu ducerea la indeplinire  a prezentei  hotarari  se insarcineaza Primarul
comunei    PLATONESTI prin compartimentul contabilitate
        Art.3. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica conform prevederilor legale

PRESEDINTE DE SEDINTA
LENTU NECULAE

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general
Grigoe Artemizia

Nr. ..............
Adoptata la Platonesti
Astazi 15.07.2021



Anexa la HCL nr. ............./15.07.2021

Procedură privind anularea accesoriilor datorate bugetului local

Anularea accesoriilor 
in cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

datorate bugetului local al Comunei Platonesti

Art. I  SFERA DE APLICARE
(1) Prezenta hotărâre se aplică pentru toate categoriile de debitori, persoane fizice sau

juridice, cu restanțe de obligații bugetare principale restante la data de 31 Martie
2020, c ătre bugetul local al Comunei Platonesti.

(2) In sensul prezentei Hotărâri, prin obligații bugetare principale restante la data de 31
Martie 2020 inclusiv se ințelege:

a )- obligații  bugetare care s-a împlinit  scadența sau termenul de plată la data de 31
Martie 2020 inclusiv.
b)- diferente de obligații principale stabilite prin decizii de impunere comunicate  până la
data de 31 Martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de
plată  prevăzut  la art.156,Alin.(  1)  din  Legea  nr.207/2015 privind Codul  de procedura
fiscală,cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare
principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 Martie 2020 inclusiv,stabilite
de organul fiscal ca urmare a unei inspectii fiscale.
c)-  obligații  principale  aferente perioadelor fiscale  de până la  data de 31 Martie 2020
inclusiv,  stabilite prin decizie de impunere  emisă din oficiu de organul fiscal  sau prin
declarație de impunere depusă cu intârziere de către contribuabil, in perioada cuprinsă
între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d)- alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente
la  evindența  organului  fiscal  în  vederea  recuperării   data  de  31  Martie  2020
inclusiv,precum și obligațiile principale stabilite de alte organe decât cele fiscale, aferente
perioadelor fiscale de până la data de 31 Martie 2020, transmise spre recuperare organelor
fiscale  în  perioada  cuprinsă  între  1  Aprilie  2020 și  data  depunerii  cererii  de  anularea
accesoriilor inclusiv;
e)- facilitatea fiscală reprezentând anualarea accesoriilor prevăzută la prezentul capitol își
menține  valabilitatea  în  cazul   desființarii  actului  administrativ   fiscal  în  procedura  de
soluționare  a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal.

(3)  Nu sunt considerate obligatii de plată restante la data de 31 Martie 2020 inclusiv:

a)-obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit
legii, la data de 31 Martie 2020 inclusiv;
b)-obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în
condițiile legii la data de 31 Martie 2020 inclusiv.

(4)  Sunt considerate restanțe la data de 31 Martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată
care, la această dată. Se afla în oricare dintre situațiile prevazute la alin. (3), iar
ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv,
înlesnirea  la  plată  își  pierde  valabilitatea  sau,  după  caz,  incetează  suspendarea
executării actului administrativ fiscal.



    
    (  5)  Pentru obligațiile prevăzute la alin.(3) lit.b), debitorii  pot renunța la efectele
suspendării     actului  administrativ  fiscal  pentru  a  beneficia  de  anularea  tuturor
accesoriilor.În acest caz,  debitorii  trebuie  să depună o cerere de renuntare la efectele
suspendării  actului  administrativ  fiscal  până  la  data  depunerii  cererii  de  anulare  a
accesoriilor inclusiv.

ART.  II 
ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE PRINCIPALE 
RESTANTE LA DATA DE 31 MARTIE 2020

Accesoriile  aferente obligatiilor  bugetare principale,restante la data de 31 Martie
2020 inclusiv, se anuleaza dacă sunt indeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)- toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzile, restante la data de 31
martie 2020 inclusiv, administrate de Primaria Platonesti, prin compartimentul de impozite
și  taxe  se  sting  prin  orice  modalitate  prevăzută  la  art.22  din  Legea  207/2015,  cu
modificările și completările ulterioare,  până la data depunerii  cererii  de anulare a
accesoriilor inclusiv;
            b)-  sunt stinse prin orice modalitate preăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu
modifică și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de Primaria Platonesti
cu termene de plata cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii  cererii  de
anulare a accesoriilor inclusiv;
          c)-   debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după indeplinirea condițiilor
prevazute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de data de 15.12.2021
         d)-   accesoriile achitate până la data adoptării prezentei hotărâri nu fac obiectul
hotărârii.

ART.III 
CEREREA DE ANULARE A ACCESORIILOR
     

(1) –  Cererea  de  anulare  a  acesoriilor,  depusă  potrivit  prezentului  articol,  se
soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau , după caz, decizie de
respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LENTU NECULAE

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general

Grigore  Artemizia



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 15.07.2021 in sedinta ordinara  a Consiliului Local Platonesti , judetul
Ialomita orele 15,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 73/08.07.2021 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 9 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Bordea
Valentin Florian ,  Nedelcu Nicusor, Ivanus Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache Constantin,
doamna Grigore Artemizia secretarul general al comuneisi doamna inspector contabil Moise
Radita . Absenti nemotivati fiind – Moldoveanu Silvia Patricia si Gheorghe Aurica

          Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care arata
faptul  ca  este  legal  constituita  fiind  prezenti  9  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
01.07.2021.
            Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 6 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian , Nedelcu Nicusor,)
     -3 voturi abtineri(Ivanus Sebastian, Panait Aurel,Dumitrache Constantin)
            

        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  pe  anul  2021-nitiator  primar,
Negraru  Florinel
2.Proiect  de  hotarare  privind aprobarea   organigramei  a aparatului  propriu de
specialitate al Primarului si a statului de functii din Primaria comunei Platonesti,
judetul Ialomita - initiator primar, Negraru  Florinel
3. Proiect  de  hotarare  privind  acordarea  unor  facilități  fiscale  având  în  vedere
prevederile O.U.G. nr.69/14.05.2020 cu modificarile ulterioare   - initiator primar,
Negraru  Florinel
4.Alte discutii.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 9 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
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Bordea  Valentin  Florian  ,  Nedelcu  Nicusor, Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache
Constantin,)

        Se trece la dezbaterea proiectului  nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind rectificare de buget pe 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 .Doamna contabil da citire referatului cu sumele ce vor fi rectificate.
          Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
             Se supune la vot  astfel :
-  5 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Bordea Valentin Florian )
     -4  voturi impotriva(Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache  Constantin, Nedelcu
Nicusor)
            Se adopta HCL 37/15.07.2021.

         Se trece la dezbaterea  proiectului  nr.3 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind  aprobarea   organigramei a aparatului propriu de specialitate al
Primarului  si  a  statului  de  functii  din  Primaria  comunei  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. 
          Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  5 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Bordea Valentin Florian )
     -4  voturi impotriva(Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache  Constantin, Nedelcu
Nicusor)
                        Se adopta HCL 38/15.07.2021

         Se trece la dezbaterea  proiectului  nr.4 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  acordarea  unor  facilități  fiscale  având  în  vedere  prevederile
O.U.G.  nr.69/14.05.2020  cu  modificarile  ulterioare    - 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 inscrie la cuvant domnul Iavanus Sebastian care solicita sa i se spuna cine a depus pana
in prezent cerere pentru acordarea de facilitati fiscale.



             Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca aceasta hotarare daca se adopta se va
face publica , se vor face informari si orice persoana interesata poate depune cerere. 
               Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  5 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Bordea Valentin Florian )
     -4  voturi impotriva(Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache  Constantin, Nedelcu
Nicusor)
            Se adopta HCL 39/15.07.2021.

               Ne mai fiind alte discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 15.07.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
             Lentu Neculae                                                         Grigore Artemizia
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