
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 de
indata astăzi 28.10.2021;
            - 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 inaintata de  ANAF IALOMITA
              -HG 1088/2021privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului,  prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul  2021,  pentru  unele  unități  administrativ-
teritoriale

             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.48
Adoptata la Platonesti
Astazi 28.10.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
privind desemnarea unui reprezentant in comisia de evaluare a probei de interviu din

cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile
de invatamant preuniversitar de stat din judetul Ialomita

            Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, întrunit în şedinţă de
indata astăzi 28.10.2021;
          - referatul  compartimentului de specialitate 
         -OME 4597/2021 Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursurilor
pentru  ocuparea   functiilor  de  director  si  director  adjunct  din  unitatile  de invatamant
preuniversitar de stat
  -adresa  nr.17889/21.10.2021 prin  care  se  solicita   desemnarea  unui  reprezentant  in
comisia  de  evaluare  a  probei  de  interviu  din  cadrul  Concursului  pentru  ocuparea
functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
din judetul Ialomita
             În temeiul art.  139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local 

HOTARASTE :

          Art.1 – Se aproba desemnarea domnului CATIȘANU FLORENTIN., delegat al
Consiliului Local Platonesti , reprezentant in comisia de evaluare a probei de interviu din
cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile
de invatamant preuniversitar de stat din judetul Ialomita

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

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Contrasemneaza,
                  Lentu Neculae                                            Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.49
Adoptata la Platonesti
Astazi 28.10.2021



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 28.10.2021 in sedinta de indata  a Consiliului Local Platonesti , judetul
Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 106/26.10.2021 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 10 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Bordea
Valentin  Florian,  , Gheorghe  Aurica,  Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache
Constantin,Nedelcu Nicusor doamna Grigore Artemizia secretarul general al comunei .
          Absent nemotivat fiind doamna consilier  Moldoveanu Silvia Patricia
          Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care arata
faptul  ca este legal constituita  fiind prezenti  10 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
24.09.2021.
            Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 6 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, Gheorghe Aurica)
            

        Domnul presedinte de sedinta 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 local pe anul 2021 -  initiator primar,
Negraru  Florinel 
2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant in comisia de evaluare a probei de
interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din
unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul Ialomita  - initiator primar, Negraru
Florinel
3.Alte discutii.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 10 voturi pentru (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea  Valentin  Florian,  , Gheorghe  Aurica,  Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache
Constantin,Nedelcu Nicusor)

          Se trece la dezbaterea proiectului  nr.1 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare- privind rectificare de buget local pe anul 2021 –initiator primar, Negraru  Florinel

1



          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 si
anume s-au primit prin HG 1088/2021 suma de 50 mii lei .Toate rectficarile vor fi mentionate
in referatul compartimentului de specialitate.
         Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
             Se supune la vot  astfel :
      - 6 voturi pentru (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Bordea Valentin Florian, Gheorghe Aurica)
    -4 voturi impotriva(Ivanus Sebastian, Panait Aurel,Dumitrache Constantin,Nedelcu Nicusor)
           Se adopta HCL 48/28.10.2021.
     
            Se trece la dezbaterea proiectului  nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind desemnarea unui reprezentant in comisia de evaluare a probei de interviu din
cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat din 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.
          Domnul consilier Nedelcu Aurica il propune pe domnul Catisanu Florentin, viceprimarul
comunei.
             Se supune la vot  astfel :
            - 10 voturi pentru (Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile
,  Bordea  Valentin  Florian,  , Gheorghe  Aurica,  Ivanus  Sebastian,  Panait  Aurel,Dumitrache
Constantin,Nedelcu Nicusor)
           Se adopta HCL 49/28.10.2021.

          Alte discutii.
        Domnul consilier Panait Aurel solicita ca sedintele de consiliu sa fie organizate la ora
15.00.
               Ne mai fiind alte discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  de indata   a
Consiliului Local Platonesti din data de 28.10.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
             Lentu Neculae                                                         Grigore Artemizia
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