
H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind modificarea HCL Nr. 43/ 10.08.2018  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati in urma modificarilor legislative conform OUG 93/2021

pentru obiectivul de investitii „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE A
APELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA PLATONEȘTI, JUDEȚUL

IALOMIȚA”

Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita, intrunit in sedinta extraordinara
in data de 24.09.2021, 

Luand in discutie Proiectul de hotarare, Expunerea de motive a Primarului comunei Platonesti
si Raportul de specialitate al Compartimentului Achizitii Publice si Resurse Umane prin care propune
aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  si  a  devizului  general  rezultati  in  urma  desfasurarii
procedurii de achizitie de servicii de proiectare si executie lucrari si a intocmirii proiectului tehnic de
executie conform Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se propune admiterea
proiectului de hotarare;

Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei
Platonesti;

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor
normative conform Legii nr.  52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia  publica;

Tinand  cont  de  solicitarile  transmise  de  Ministerul  Dezvoltarii,  Lucrarilor  Publice  si
Administratie  prin  Adresa  Nr.  102902/  27.08.2021,  de  prevederile  legislative  intrate  in  vigoare
respectiv:  Ordonanta  de  urgenta  93/2021  privind  instituirea  unor  măsuri  pentru  derularea
Programului  naţional  de  dezvoltare  locală  etapa  a  II-a  şi  pentru  modificarea  art.  IV
alin.  (1)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  6/2017  pentru  modificarea  şi
completarea  unor  acte  normative,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  privind
realizarea investiţiilor  finanţate  din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial  Nr. 820 din 26
august 2021.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  44  Legii  finanţelor  publice  locale  nr.  273/2006,  cu
modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  pentru
Aprobarea Programului  National  de Dezvoltare Locala aprobate prin Ordinul  viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr 1851/2013 cu modificarile si completarile
ulterioare si Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;

In temeiul art.139, alin. (1) si (3)  lit.”e”, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
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H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E
  Art.1. Se  aproba  indicatorii  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investitii „SISTEM
CENTRALIZAT  DE  CANALIZARE  A  APELOR  UZATE  MENAJERE  ÎN  COMUNA
PLATONEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA”, actualizati in urma  modificarilor legislative conform
OUG  93/2021 pentru  implementarea  investitiei  in  cadrul  Programului  National  de  Dezvoltare
Locala – subprogramul ,,MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC” b)realizare/ extindere/
reabilitare/ modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate  conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Se  aproba  implementarea  proiectului  si  suportarea  din  bugetul  local  al  comunei
Platonesti,  judetul Ialomita a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare
Locala.

Art.3. Primarul  Comunei  Platonesti,  Judetul  Ialomita va  urmari  ducerea  la  indeplinire  a
prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Platonesti, Judetul Ialomita, asupra modului
de indeplinire.
            Art.4.(1) Prezenta hotarare se va comunica Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene, institutiilor si persoanelor interesate.

          (2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei
Platonesti, Judetul Ialomita prin afisare la sediul Primariei Comunei Platonesti, Judetul Ialomita.

Preşedinte  de  şedinţă, Contrasemnează
                 LENTU NECULAE                                                   Secretarul  General al UAT,

   GRIGORE ARTEMIZIA.

Nr.46
Adoptata la Platonesti,
Azi ..24.09.2021

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Platonesti in sedinta din .
24.09.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin 3 din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu un numar de 7 voturi ,,pentru’’, 0 vot abtineri si 0 voturi ,,impotriva” din numarul total 
de 11 consilieri in functie si 7 prezenti la sedinta.



Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. ..../ 24.09.2021

CARACTERISTICILE  PRINCIPALE  SI  INDICATORII  TEHNICO-ECONOMICI  AI
OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE A APELOR
UZATE MENAJERE ÎN  COMUNA  PLATONEȘTI,  JUDEȚUL IALOMIȚA” actualizati  in
urma modificarilor legislative conform OUG 93/2021.

TITULAR: Comuna Platonesti, judetul Ialomita

BENEFICIAR:  Comuna Platonesti, judetul Ialomita

AMPLASAMENT  : Comuna  Platonesti,  judetul  Ialomita –  Regiunea  de  dezvoltare  3  SUD  –
MUNTENIA, Romania

PROIECTANT:  SC INFRA & CIVIL DESIGN SRL

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI:

VALOAREA INVESTITIEI :

Lei (inclusiv TVA 19%)

TOTAL GENERAL 8.713.929,18 lei

Din care Construcţii -  Montaj 6.246.234,77 lei

 SURSĂ DE FINANŢARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE PROPRIE: 

In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala cheltuielile eligibile sunt 8.360.762,39 lei cu T.V.A (Bugetul de stat) iar cheltuielile 
neeligibile sunt in cuantum de 353.166,79 lei cu T.V.A (contributie proprie). 

Pana la 26.08.2021 a fost decontata suma totala de 2.617.698,23 lei cu T.V.A. dintre care 
cheltuieli eligibile in valoare de 2.416.674,85 lei cu T.V.A. de la bugetul de stat prin Ordonanta nr. 
7/2006, iar cheltuieli neeligibile in valoare de 201.023,38 lei cu T.V.A. (contributie proprie).

Valoarea totala a restului de executat la data de 26.08.2021 este de 6.096.230,95 lei cu T.V.A., 
dintre care cheltuieli eligibile in valoare de 5.944.087,54 lei cu T.V.A., iar cheltuieli neeligibile in 
valoare de 152.143,41 lei cu T.V.A. (contributie proprie). 

Fata de valoarea de 1.388.838,00 lei alocata pana in prezent prin Programul National de 
Dezvoltare Locala conform Contractului de finantare Nr. 4754 /10.09.2018, precum si de valorea 
decontata anterior de la bugetul de stat prin Ordonanta nr. 7/2006, respectiv 2.416.674,85 lei, pentru 
finalizarea investitiei conform devizului general actualizat este necesara suplimentarea contractului de 
finantare cu suma de 4.555.249,54 lei, suma care va fi solicitata Ministerului Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei.  

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI : 

Retea de canalizare menajera - curgere gravitationala in lungime totala de L= 10.005 m, din PVC 
cu diametrul De 250 mm.

Statii de pompare apa uzata menajera :
 Statii  de pompare ape uzate menajere SPAU1, SPAU2, SPAU3, SPAU4, SPAU5, SPAU6,

SPAU influent, prevazute cu 2 pompe submersibile (1A+1R) – 7 buc ;
 Imprejmuiri zona de acces (din plasa de sarma, fixata pe stalpi metalici, cu inaltimea la coama

de 2,05 m  inclusiv porti acces) – L= 12 ml/statie.

Conducte de refulare de la statiile de pompare cu o lungime totala L= 1.112 m din care :
 492 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 90 mm ;



 55 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 125 mm ;

 565 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 160 mm.
Statie de epurare ape uzate menajere :

 capacitatea Quzimax = 300 mc/zi – etapa finala ;

 Imprejmuiri zona de acces statie de epurare (din plasa de sarma, fixata pe stalpi metalici, cu
inaltimea la coama de 2,05 m  inclusiv porti acces) cu lungimea  L= 180 m.

Conducta de evacuare epurate de la statia de epurare din PEID, SDR 17, PN 10, De 160 mm cu o 
lungime totala L= 2105 m. 

Durata de implementare (executie) a proiectului: conform graficului de realizare.

Acesti  indicatori  tehnico-economici  sunt  in  conformitate  cu  devizul  general  actualizat  in  urma
modificarilor legislative conform OUG 93/2021, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Preşedinte  de  şedinţă, Contrasemnează
                 LENTU NECULAE                                                   Secretarul  General al UAT,

   GRIGORE ARTEMIZIA.



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
extraaordinara astăzi 24.09.2021;
- 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
         -adresa nr.23528/16.09.2021 a ANAF IALOMITA
             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 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.47
Adoptata la Platonesti
Astazi 24.09.2021



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 24.09.2021 in sedinta extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 15,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 95/21.09.2021 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 7 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Bordea
Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Gheorghe Aurica  doamna Grigore Artemizia
secretarul general al comunei .
          Absenti nemotivati fiind domnii consilieri  Ivanus Sebastian, Panait Aurel,Dumitrache
Constantin,Nedelcu Nicusor
          Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care arata
faptul  ca  este  legal  constituita  fiind  prezenti  7  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
06.09.2021.
            Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 7 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Gheorghe Aurica)
            

        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  modificarea  HCL  Nr.  43/  10.08.2018   pentru  aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  actualizati  in  urma  modificarilor  legislative  conform  OUG
93/2021  pentru  obiectivul  de  investitii  „SISTEM  CENTRALIZAT  DE  CANALIZARE  A
APELOR  UZATE  MENAJERE  ÎN  COMUNA  PLATONEȘTI,  JUDEȚUL  IALOMIȚA”-
initiator primar, Negraru  Florinel
2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar pentru persoane beneficiare de
VMG    - initiator primar, Negraru  Florinel
3. Proiect de hotarare- privind rectificare de buget local pe anul 2021 -  initiator primar,
Negraru  Florinel
4.Alte discutii.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 7 voturi pentru (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
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Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Gheorghe Aurica)
          Se trece la dezbaterea proiectului  nr.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de
hotarare privind modificarea HCL Nr. 43/ 10.08.2018  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati in urma modificarilor legislative conform OUG 93/2021 pentru obiectivul
de investitii „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE
ÎN COMUNA PLATONEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA”-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 importanta adoptarii acestei hotarari.
          Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
             Se supune la vot  astfel :
      - 7 voturi pentru (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Gheorghe Aurica)
           Se adopta HCL 46/24.09.2021.
     
            Se trece la dezbaterea proiectului  nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  aprobarea  unui  sprijin  financiar  pentru  persoane  beneficiare  de  VMG  -
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 anume PV inocmit de echipa de control a Inspectiei sociale cu masurile
transmise si termenele date. Printre masuri se afla si faptul ca trebuie aprobata o suma ca ajutor
financiar pentru Cucu Maria beneficiara de VMG pentru a repara cladirea in care sta 
          Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
           Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Aurica care spune ca nu este corect ca
primaria  sa  aprobe   o  suma  mai  ales  ca  persoanele  sunt  apte  de  munca  si  poate  sa  isi
administreze veniturile pentru a renova cladirea 
         Se propune a se alege prin vot secret doi consilieri ce vor face parte din comisia de
licitatie pentru terenuri locuri de casa. In urma votului secret se aleg domnii Lentu Neculae si
Nedelcu Aurica.
             Se supune la vot  astfel :
      - 7 voturi impotriva (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Gheorghe Aurica)
           Nu se  adopta HCL deoarece nu a intrunit cvorumul legal.

        Se trece la dezbaterea proiectului  nr.3 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare- privind rectificare de buget local 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 :
      - 7 voturi pentru (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia , Gheorghe Aurica)
           Se adopta HCL 47/24.09.2021.

       Alte discutii.
        Doamna contabil  ii  informeaza pe domnii  consilieri  de  faptul  ca s-a primit  adresa
nr.29499/17.08.2021 si Decizia nr.12/10.08.2021emisa de catre Directorul adjunct al Camerei
de Conturi Ialomita pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in procesul verbal
de constatare nr.2262/24.06.2021. Se prezinta decizia  cu cele doua masuri si temenele stabilite.

               Ne mai fiind alte discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara
a Consiliului Local Platonesti din data de 24.09.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
             Lentu Neculae                                                         Grigore Artemizia
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