
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor

anteriori

            Consiliul local al comunei Platonesti, judetul Ialomita, intrunit in sedinta de indata din data de
07.01.2022;
      Avand in vedere:
-prevederile Legii nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind finantele publice locale;
-prevederile Legii nr.82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,-legea contabilitatii;
-Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021
      Examinand:
-referatul  compartimentului de specialitate financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  comunei Platonesti
             In temeiul prevederilor  OG 57/2019 PRIVIND Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1- Cu data prezentei hotarari se aproba acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de
280.208,14 lei din excedentul anilor anteriori
Art.2 –Cu aducere la indeplinire  a prevederilor  prezentei hotarari  se insarcineaza primarul si contabilul 
comunei Platonesti
Art 3 –Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului –judetul Ialomita si celor interesati, prin 
afisare la sediul primariei.

 Presedinte de sedinta                                                                                                   contrasemneaza
GHEORGHE AURICA.                                                                                              Secretar General UAT
                                                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr.1
Adoptata la Platonesti
Astazi, 07.01.2022



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 de indata din 07.01.2022
   Luand in dezbatere referatul de aprobare  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 2022;
      -adresa Institutiei Prefectului pentru anul 2022
-prevederile Legii nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare
-referatul compartimentului de specialitate
-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ

  In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1.  Se aproba  transformarea postului de INSPECTOR grad superior in INSPECTOR
PRINCIPAL la compartiment CADASTRU

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
   GHEORGHE AURICA                                                                 Secretar General UAT
                                                                                                               Grigore Artemizia

NR. 2
Adoptata la Platonesti
Astazi,07.01.2022



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 07.01.2022 in sedinta de indata  a Consiliului Local Platonesti , judetul
Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 2/06.01.2022 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 6 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Gheorghe
Aurica,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia,  ,doamna  Grigore  Artemizia  secretarul  general  al
comunei .
         Absent nemotivat  fiind domnul Nedelcu Nicusor,  Bordea Valentin Florian,  Ivanus
Sebastian, Panait Aurel, Dumitrache Constantin
                 Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care
arata  faptul ca este legal constituita fiind prezenti 6 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
28.12.2021.
        Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      -  6 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia,)

         Domnul presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni este doamna Gheorghe Aurica
       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 acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din
excedentul anilor anteriori - initiator 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.Alte discutii.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      -  6 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia,)

   Se trece la dezbaterea primului proiect de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind  aprobarea  acoperirii  deficitului  sectiunii  de  dezvoltare  din  excedentul  anilor
anteriori initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar prezinta domnilor consilieri materialele aferente proiectului care au fost
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puse la dispozitie in timp util .
          Doamna presedinte de sedinta Gheorghe Aurica invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  6  voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia,)
            Se adopta HCL 1/07.01.2022.

Se trece la dezbaterea  celui de-al doilea proiect 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 prezinta domnilor consilieri materialele aferente proiectului care au fost
puse la dispozitie in timp util .
          Doamna presedinte de sedinta Gheorghe Aurica invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  6  voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia,)
            Se adopta HCL 2/07.01.2022.

      
               Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte  declara inchisa sedinta  de indata  a
Consiliului Local Platonesti din data de 07.01.2022.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Gheorghe Aurica                                                          Grigore Artemizia
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