
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

    Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere; 
-referatul de aprobare al domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita; 
-referatul , inspectorului cu atributii impozite si taxe; 
       In conformitate cu: 
-prevederile  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare; 
-prevederile art. 5, alin. (1), lit. a); art. 16, alin. (2); art. 20, alin. (1), lit. b); art. 30 din
Legea  nr,  273/2006  privind  finantele  publice  locale  ,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare; 
-prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare; 
     In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2022, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare(taxe si impozitele existente in anexe, fiind indexate cu indicele
de inflatie  2.63 % fata de taxele si  impozitele din anul 2021) 
Art. 2 Prezenta hotarare se aplica incepand cu 01 01 2022.
Art.3. Pentru taxele si impozitele datorate bugetului local achitate cu anticipatie pana la data de
31.03.2022 se aproba bonificatie in cuantum de 10% ( impozit/taxa cladiri, impozit/taxa teren,
TMT) pentru personae fizice si juridice.
Art.4. Se aproba cota aditionala de 18 % taxelor si impozitelor  existente in anexele 1,2,3 .
Art.5  Secretarul  general  al  unitatii  administrativ-teritoriale  va  comunica  prezenta  hotarare:
Primarului  comunei  Platonesti,  judetul  Ialomita,  compartimentului  de  specialitate  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Platonesti  si  Institutiei  Prefectului-judetul
Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate. 

    Presedinte de sedinta                                                                              contrasemneaza
   IVANUS SEBASTIAN                                                                      secretar general UAT

                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.16
Adoptata la Platonesti
Astazi, 22.04.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2021

            Consiliul Local al Comunei Platonesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

- expunerea primarului ;
- prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale actualizata  ;
- referatul compartimentului contabilitate 
- Legea nr.15/2021 privind Legea bugetului de stat
- adresele Directiei Generale a Finantelor Publice  
- adresa Consiliului Judetean Ialomita privind repartizarea unor sume
Examinand 
- raportul comisiei de specialitate ;
- avizul secretarului general
In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE :

                Art. 1. Aprobarea  bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2021 , pe
capitole ,  subcapitole,  titluri  ,  articole,  alineate  si  sectiuni  ,  in urmatoarea structura :  la
venituri in suma de 3457 mii lei , la cheltuieli in suma de  4587 mii lei  cu un deficit de 1130
mii lei  potrivit anexelor, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru
finantarea obiectivelor prevazute in lista de investitii.

          Art.2 Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2021, conform anexei. 
                Art.3. Se aloca suma de 1300 mii lei pentru- plata salariilor ; cheltuieli materiale
-150 mii lei 
                Art.4. Se aloca suma de 120 mii lei pentru salarii  Politie Locala si 20 mii lei –
cheltuieli materiale Politie Locala .
                Art.5. Se aloca suma de 22 mii lei pentru SVSU.
                 Art.6. Se aloca suma de 105 mii lei reprezentand plata transport profesori si
functionare scoala.
                 Art.7. Se aloca suma de 5 mii lei pentru plata cheltuielilor la Camin Platonesti.
                Art.8. Se aloca suma de 90 mii lei pentru  plata iluminat public si cheltuieli
Buldoexcavator
                Art.9. Se aloca suma de 117 mii lei plata gunoi ADIECOO si taxa anuala.
                 Art.10. Se aloca suma de 10 mii lei pentru plata cotizatiilor anuale catre asociatii
partenere.

          Art.11. Se aloca suma de 65 mii lei pentru achizitie autoturism.
           Art.12. Se aloca suma de 600 mii lei pentru asistenta sociala.
           Art.13. Se aloca suma de 242 mii lei pentru realizarea  proiectului Modernizare cu
grupuri sanitare Scoala cu clasele I-VIII Platonesti
           Art.14. Se aloca suma de 160 mii lei pentru realizarea  proiectului Dezvoltarea
Retelei Inteligente De Distributie A Gazelor Naturale In Localitatile Movila, Ograda,Platonesti ,
Saveni , Suditi , Tandarei , Judetul Ialomita ”



              Art.15. Se aloca suma de 10 mii lei pentru ajutoare inmormantare.
            Art.16. Se aloca suma de 5 mii lei pentru Fond Rezerva.
              Art.17.Prezenta  hotarare  va  fi  dusa  la  indeplinire  de  catre  primar  si
compartimentul  contabilitate  din  cadrul  Primariei  Platonesti  si  adusa  la  cunostinta
publica prin afisare la sediul primariei.

         Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
  IVANUS SEBASTIAN                                                                    secretar general UAT
                                                                                                              Grigore Artemizia

Nr..17
Adoptata la Platonesti
Astazi  22.04.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea contului de executie bugetara pentru  anul 2020

            Consiliul Local al Comunei Platonesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
          -referat de aprobare  a d-lui primar 
          -raportul compartimentului de specialitate(contabilitate)

           -prevederile art.49,alin12,art 73 alin3 din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE :

Art.1-Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Platonesti aferent 
anului  2020, conform raportului compartimentului de specialitate.
Art.2-Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-judetul ialomita si tuturor 
celor interesati.

Presedinte de sedinta                                                            contrasemneaza
Ivanus Sebastian                                                               secretar general UAT           
                                                                                               Grigore Artemizia

Nr.
Adoptata la Platonesti
Astazi 22.04.2021



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
Privind utilizarea execedentului  din anul 2020

Consiliul local al comunei Platonesti, judetul Ialomita,
Avand in vedere;
-raportul compartimentului contabilitate
Examinand ;
-prevederile art 58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
ulterioare
- prevederile OrdinuluiMinisterului Finantelor Publice pentru aprobarea normelor 

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020
 
In temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea utilizarii  din excedentului  anului 2020 in suma de 1130000 lei pentru
realizarea urmatoarelor proiecte:
-reabilitare camin cultural Lacusteni -90000 – lei
-Modernizare cu grupuri sanitare la Scoala Platonesti-118000lei
-Extindere retea  iluminat comuna Platonesti-100000lei
-Iluminat cimitir Platonesti-120000lei
- Sistem de supraveghere video în comuna Platonești, județul Ialomița-54000 lei
-Modernizare iluminat public stradal, comuna Platonesti-13000lei
-Imprejmuire Cimitire -75000lei
-Iluminat public cimitir Lacusteni-1250000 lei
-Extindere retele de bransamente  apa sat lacusteni -25000lei
-Extindere retea apa si bransamente sat Platonesti-65000 lei
-Bransamente sat Lacusteni-280000 lei
-achizitie autoturism -65000 lei
Art.2   Hotararea  va  fi  dusa  la  indeplinire  de  Primarul  comunei  Platonestisi  inspector
contabil.
Art.3  Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  Institutiei  Prefectului-judetul  Ialomita  si
comunicata celor interesati, prin afisare la sediul Primariei.
.

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
  IVANUS SEBASTIAN                                                            secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.19
Adoptata la Platonesti
Astazi  22.04.2021



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       -Aprobarea documentatia de atribuire , modelul de contract, fisa de date  a procedurii
care va sta la baza desfăşurării licitaţiei, conform Anexelor  care face parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.

Art.3– Durata închirierii va fi de 25 ani, începând cu data semnării contractului.
      Art.4– Preţul de pornire la licitaţie va fi in functie de zona conform tabelului anexat ca urmare a
raportului de evaluare 

Art.5– Componenta  comisiei  de  licitaţie  va  fi   aprobata  prin  dispozitie  a  primarului  si  va
cuprinde doi membrii- consilieri  din cadrul Consiliului Local desemnati prin vot secret si anume
:Nedelcu Nicusor si Bordea Valentin Florian.

Art.6– Se imputerniceste primarul comunei Platonesti sa semneze contractul de inchiriere cu
persoana castigatoare a licitatiei. 

  Art.7. 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. 
Adoptata la Platonesti
Astazi, 22.04.2021



ROMÂNIA 
JUDETUL IALOMITA 
COMUNA PLATONESTI

 HOTARÂRE
insusirea Raportului de evaluare privind bunuri imobile- terenuri intravilan  existente in

domniul privat al  comunei Platonesti

Consiliul  Local  al  comunei  Platonesti,  judeţul  Ialomita,  întrunit  în  şedinţă
ordinară, publică astăzi 22.04.2021;
            Examinand 
- raportul comisiei de specialitate  ;
- avizul de legalitate al secretarului;
- referatul de aprobare a primarului 
- Raportul de evaluare intocmit de catre  CEE Mosescu Valeriu

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

     Articolul 1- Se insuseste  Raportul  de evaluare privind bunuri imobile-  terenuri
intravilan  existente in domniul privat al  comunei Platonesti    si anume pentru teren
curti constructii lot 13 ,Duzi, strada Tineretului nr. 5 sat Lacusteni
     Articolul 2-  Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului -judeţul Ialomita;
Cetăţenilor comunei Platonesti prin afişare. 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                     AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE
IVANUS SEBASTIAN                                                 Secretar General UAT,
                                                                                            GRIGORE ARTEMIZIA       

Nr……………
Adoptata la Platonesti
Astazi 22.04.2021



R O M Â N I A                                                                                           
JUDEŢUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E    

privind  vanzarea unor terenuri situate in  comuna Platonesti

      Consiliul local  Platonesti, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
-referatul compartimentului de urbanism privind propunerea de vanzare
- cartile  funciare nr.20338,21474;21237;21238;21633
-raportele  de evaluare intocmite de Evaluator Mosescu Valeriu
-cererile  numitilor  :  Rotila  Gheorghe,  Gheorghe  Marius,Gheorghe  Gabriel,  Neagu
Marin,Constantin Ilie  pentru cumpararea terenului concesionat pe care  detin  locuinte-
raportul de evaluare intocmit de Evaluator Mosescu Valeriu

              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. Neagu Marin ,teren situat in com. Platonesti,sat  Lacustenii,identificat prin nr.  Cad.
20338,concesionat in baza contractului nr. 34/1995 si act additional nr.3645/2011

2. Rotila Gheorghe ,teren situat in com. Platonesti,sat Lacustenii,identificat prin nr. Cad.
21474concesionat in baza contractului nr. 2559/2004

3. Gheorghe Marius  ,teren situat in com. Platonesti,sat  Platonestii,identificat  prin nr.
Cad. 21237,concesionat in baza contractului nr. 110/2017

4. Gheorghe Gabriel ,teren situat in com. Platonesti,sat Platonesti,identificat prin nr. Cad.
21238,concesionat in baza contractului nr. 109/2017

5. Constantin Ilie ,teren situat in com. Platonesti,sat Lacustenii,identificat prin nr. Cad.
21633,concesionat in baza contractului nr. 8/18.03.2021

            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 1028 mp situat in com Platonesti, sat Lacusteni,  zona duzi lot 13
numar cadastral 20338-9800 lei
2 -teren in suprafata de 1000 mp situat in com Platonesti, sat Lacusteni,  Str Morii lot 42
numar cadastral 21474-11350 lei
3.- teren in suprafata de 965 mp situat in com Platonesti, sat Platonesti,  Str Lacramioarei lot
1 numar cadastral 21237-9340 lei
4. .- teren in suprafata de 966 mp situat in com Platonesti, sat Platonesti,  Str Lacramioarei
lot 2. numar cadastral 21238-9350 lei
5. teren in suprafata de 1151mp situat in com Platonesti, sat Lacusteni,  Strada Fetesti lot 40
numar cadastral 21633 -11410lei

            Art.3. Cumparatorii vor achita pretul de vanzare a terenului in 4 transe egale  de la
data comunicarii hotararii pana la data de 30.10.2021. 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,
              IVANUS SEBASTIAN                                     Secretarul General al comunei
                                                                                                          Grigore Artemizia

 Nr…………….
 ADOPTATA  LA PLATONESTI
AZI 22.04.2021



 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii si subventii 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2021

            Consiliul Local al Comunei Platonesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

- prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale actualizata  ;
- referatul compartimentului contabilitate 
- Legea nr.15/2021 privind Legea bugetului de stat
Examinand 
- raportul comisiei de specialitate 
- referatul de aprobare  al  primarului 

In temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE :

         Art.1 Aprobarea  bugetului finantat din venituri proprii si subventii  al Comunei
Platonesti pentru anul 2021 la venituri in suma de 8922 lei  si la cheltuieli in suma de
10922 lei  conform referatului compartimentului de specialitate
        Art . 2. Primarul comunei va duce la indeplinire prezenta hotarare .

              Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului-judetul Ialomita 
si comunicata celor interesati, prin afisare la sediul Primariei.

  Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
  IVANUS SEBASTIAN                                                            secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr................
Adoptata la Platonesti
Astazi  22.04.2021



ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 

HOTARARE 
privind rezilierea unor  contracet de inchiriere pentru suprafata de izlaz la comuna Platonesti

      Consiliul Local Platonesti , Judetul Ialomita ,
Avand in vedere : 
-Ordinul Prefectului 478/20.11.2019 privind proprietatea UAT cu suprafata de izlaz
-referatul compartimentului de specialiate
-avizul secretarului
-reportul comisiei de specilaitate

In conformitate cu prevederile  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 

HOTARASTE

      Art. 1. - se aproba rezilierea  urmatoarelor contracte incheiat intre Comuna  Platonesti in
calitate de locator si locatar    deoarece contractele nu sunt conforme cu Ordinul Prefectului:
-nr.1904/2015-Voinoiu Valentin-12 ha
-nr.1915/2015-Cernat Luca  –4 ha
- nr.1895/2015-Voinoiu Nicolae  -11ha
- nr.16/2020-II Parlea Sorin Victor   -25ha
- nr.1871/2015-Rotila Gheorghe -26,51 –ha
- nr. 1880/2015-Ivanus Sebastian -12 ha
- nr. 1905/2015-Sfetcovici Mihaita -14-ha
- nr.1873/2015-Rotila Ion 4  -ha
- nr. 1913/2015-Rotila Marius-10.51 -ha
- nr.15/2018-Rotila Florentina-5.03  -ha
- nr.1881/2015-Ciupag Fanel- 10 -ha
- nr.1912/2015-Bucur Mircea-11  -ha
- nr.1914/2015-Bordea Dumitru-32  -ha
-nr. 1885/2015-Lentu Neculae -25,55 ha
- nr. 1893/2015-Voinoiu Iulian -25 -ha
     Ca urmare a neconformitatii acestora cu OP 478/2019

       Art.  2  Cu aducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  de  catre  Primar  si  serviciile
subordonate.

         Presedinte de sedinta                                                                             
       IVANUS SEBASTIAN                                                            Contrasemneaza

                                                                                Secretar General UAT
                                                                                                           Grigore Artemizia    

                                                    
Nr .22
 Adoptata la Platonesti 
Astazi, 22.04.2021



PRIMARIA COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
aprobarea contractului de asociere in participatiune  cu SC EXTRACT

AGREGAT CONSULT SRL

       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. ART.1 - Se aprobă asocierea în participație pe o perioadă de 10 (doi) ani începând
cu  data  semnării  contractului  între  U.A.T.  Comuna  Platonesti   și  SC EXTRACT
AGREGAT CONSULT SRL în vederea realizării de studii în vederea exploatării
potențialului de nisip din zona extravilană a comunei Platonesti
. ART.2 – Se aprobă contractul de asocierea în participație conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3 - Se împuternicește Primarul al comunei Platonesti să semneze pentru Comuna
Platonesti contractul de asociere în participație .
.

Presedinte de sedinta                                                                                   Contrasemneaza
    Ivanus Sebastian                                                                            Secretar general UAT
                                                                                                               Grigore Artemizia

NR. 23
Adoptata la Platonesti
Astazi, 22.04.2021



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 22.04.2021 in sedinta ordinara  a Consiliului Local Platonesti , judetul
Ialomita orele 14,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 46/15.04.2021 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 , domnul primar Negraru Florinel , doamna Grigore
Artemizia secretarul general al UAT si doamna inspector contabil Moise Radita .
                       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   extraordinara   din  data  de
12.04.2021.
            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 aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2022
la comuna Platonesti - initiator primar, Negraru  Florinel
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local  al Comunei Platonesti 
pentru anul 2021- initiator primar, Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii si
subventii  al Comunei Platonesti pentru anul 2021-initiator primar, Negraru  Florinel
4  Proiect  de  hotarare  privind  utilizarea  execedentului   din  anul  2020  -initiator
primar, Negraru  Florinel
5  Proiect  de  hotarare  privind  insusirea  Raportului  de  evaluare  privind  bunuri
imobile-  terenuri  intravilan  existente  in  domniul  privat  al   comunei  Platonesti
-initiator primar, Negraru  Florinel

1



6  Proiect de hotarare-privind aprobarea vanzarii unor terenuri intravilan –locuri
de casa -initiator primar, Negraru  Florinel
7  Proiect  de  hotarare  privind  rezilierea  contractelor  de  inchiriere  pasune  la
comuna Platonesti  -initiator primar, Negraru  Florinel
8  Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de asociere in participatiune
cu SC EXTRACT AGREGAT CONSULT  SRL PLATONESTI -initiator primar,
Negraru  Florinel
9. 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
10. Proiect  de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru
anul 2020-initiator primar, Negraru  Florinel
11.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 primului  proiect de pe ordinea de zi si  anume :  Proiect de
hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2022 la comuna
Platonesti - initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de urbanism , 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  .Se arata faptul ca taxelor si
impozitelor locale din anexele pentru anul 2021 au fost aplicate indicele de inflatie de 2.63%
iar cota aditionala va fi de 18%. Pentru anul 2022 taxele si impozitele locale nu se vor majora
fata de cele din 2021.
          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 16/22.04.2021.

     Se trece la dezbaterea  celui de-al doilea proiect de pe ordinea de zi si anume :  Proiect
de hotarare privind aprobarea bugetului local  al Comunei Platonesti pentru anul
2021  - initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-au intrunit  comisia de finante, au
analizat  proiectul  de  hotarare  si  a  emis  aviz  favorabil.  Doamna contabil  prezinta  domnilor
consilieri materialele aferente proiectului  si anume da citire sumelor primite de la Finante,
Consiliul Judetean si buget propriu
        Arata sumele totale pe venituri si detaliat pe cheltuieli .
          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 :
      - 8 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait Aurel, ,)
    -1 vot Impotriva(Nedelcu Nicusor)
    -2 voturi abtinere(Ivanus Sebastian,Dumitrache Constantin)
            Se adopta HCL 17/22.04.2021.

       Se trece la dezbaterea  celui de-al treilea proiect de pe ordinea de zi si anume :
Proiect  de hotarare privind aprobarea bugetului finantat din venituri  proprii si
subventii  al Comunei Platonesti pentru anul 2021initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante , au
analizat proiectul de hotarare si au 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 18/22.04.2021.

        Se trece la dezbaterea  celui de-al patrulea proiect de pe ordinea de zi si anume :
Proiect  de  hotarare  privind  utilizarea  execedentului   din  anul  2020   -initiator
primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante
Juridica  , 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 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 19/22.04.2021
  

        Se trece la dezbaterea  celui de-al cincilea proiect de pe ordinea de zi si anume :
Proiect  de  hotarare  privind  insusirea  Raportului  de  evaluare  privind  bunuri
imobile-  terenuri  intravilan  existente  in  domniul  privat  al   comunei  Platonesti
-initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-au intrunit Comisia de Buget Finante si
Comisia  de  urbanism  ,  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
.Se prezinta despre ce imobile este vorba la acest Raport.
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          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 20/22.04.2021

       Se trece la dezbaterea  celui de-al saselea proiect 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 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 .
      Se arata ca sunt primite 5 cereri pentru cumpararea terenului aferent constructiei , terenurile
fiind in pprezent in concesiune.
          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 :
  - 9 voturi pentru(:Catisanu Florentin , ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile, Bordea Valentin
Florian,  Ivanus  Sebastian,Moldoveanu  Silvia  Patricia,Panait  Aurel,  Dumitrache  Constantin,
Nedelcu Nicusor)
-2 voturi abtineri(Lentu Neculae, , Gheorghe Aurica)
            Se adopta HCL 21/22.04.2021

        Se trece la dezbaterea  celui de-al saptelea proiect de pe ordinea de zi si anume :
Proiect de hotarare privind rezilierea contractelor de inchiriere pasune la comuna
Platonesti  -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 .
        Se arata faptul ca in anul 2015 s-au incheiat contracte de inchiriere pentru izlaz iar in urma
masuratorilor efectuate de specialist in anul 2019 s-a emis ordinul prefectului pentru dovedirea
proprietatii comunei de izlaz .In contractele de inchiriere nu mai corespund tarlalele existente
in anexa la pridin drept pentru care se impune rezilierea tuturor contractelor si atribuirea directa
in functie de numarul animalelor a suprafetelor de izlaz crescatorilor de animale.
          Domnul presedinte de sedinta Ivanus Sebastian invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu  mai sunt discutii si se voteaza astfel :
  -  7 voturi  pentru(:Catisanu Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia,)
-2 voturi impotriva(Ivanus Sebastian, Nedelcu Nicusor)
-2 voturi abtineri(Panait Aurel, Dumitrache Constantin,)
            Se adopta HCL 22/22.04.2021



        Se trece la dezbaterea  proiectului nr.8 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  aprobarea  contractului  de  asociere  in  participatiune   cu  SC
EXTRACT AGREGAT CONSULT  SRL PLATONESTI  -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 .
           In sustinerea solicitarii prezinta un memoriu domnul Radu Niculae, reprezentant al
acestei societati.
          Domnul presedinte de sedinta Ivanus Sebastian invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
       Se inscrie la cuvant domnul 
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
  -  7 voturi  pentru(:Catisanu Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian,Moldoveanu Silvia Patricia,)
-4  voturi  impotriva(,  Ivanus  Sebastian,Panait  Aurel,  Dumitrache  Constantin,  Nedelcu
Nicusor)
            Se adopta HCL 23/22.04.2021

           Se trece la dezbaterea  proiectului nr.9 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  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 Bordea Valentin Florian si domnul Nedelcu
Nicusor
                        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 24/22.04.2021

           Se trece la dezbaterea  proiectului nr.10 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  aprobarea  contului  de  executie  bugetara  pentru   anul  2020
-initiator primar, Negraru  Florinel                  
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       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 :
  -  10 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe  Aurica,  Bordea  Valentin  Florian,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia,Panait  Aurel,
Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
-i vot abtinere(Ivanus Sebastian)
            Se adopta HCL 25/22.04.2021   

               Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte  declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 22.04.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Ivanus Sebastian                                                          Grigore Artemizia
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