
PRIMARIA  COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 
Nr. ......../....................2021

PROIECT DE HOTARARE

privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009

Primarul  Comunei PLATONESTI_,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei PLATONESTI,
În conformitate cu :
-  prevederile  prevederile  art.  89-92,  art.  129 alin.(9)  lit.a),  art.  139 alin.(3)  lit.  f)   din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările  ulterioare  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

-  Ordinul Agenției  Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;  

-prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  855/2008  privind  aprobarea  actului  constitutiv-
cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice;

-  prevederile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată,
cu modificările și completările ulterioare; 

- HCL nr. 60/2021 privind aprobarea asocierii UATPLATONESTI cu unitățile administrativ-
teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” în vederea
acceptării  UAT  PLATONESTI   în  calitate  de  membru  asociat  cu  drepturi  depline  în  cadrul
Asociației (intrarea în ADI ECOO 2009);

- contractul de delegare a serviciului de salubrizare nr. 553/29.08.2011 încheiat de ADI
ECOO 2009 cu SC ADI ECOO 2009 SRL;

- prevederile art. 17 lit. d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO
2009;

- prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,
În temeiul art.  139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

PROPUN:

Art. I  Alin. (4) al art. 12 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO
2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

 alin. (4) In cazul in care un asociat nu aproba contractul de delegare ce urmeaza sa fie
incheiat  cu  operatorul  desemnat  sau  se  retrage  unilateral  din  acest  contract  (indiferent  ca



retragerea are loc inainte sau dupa intrarea in vigoare a respectivului contract de delegare),
acesta va fi exclus din Asociatie, cu excepția asociaților care au Serviciu propriu de colectare a
deșeurilor și au delegat către acesta, sau aveau încheiat un contract de delegare a gestiunii cu
un alt operator în momentul aderării în Asociație. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea
generala in cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre respectiva situatie.
Adunarea  generala  va  hotarî  excluderea  din  Asociatie,  va  analiza  consecintele  excluderii  si
modificarile  ce  se  impun  la  contractele  de  delegare  (in  special  cu  privire  la  investitii),  in
conformitate   cu  prevederile  contractelor  de  delegare  respective,  si  va  hotarî  modificarea
corespunzatoare a prezentului statut si a actului constitutiv al Asociatiei. Este asimilat refuzului
de a delega gestiunea Serviciului si neadoptarea, in doua sedinte consecutive ale autoritatilor
deliberative a respectivului asociat, a hotararii de aprobare a delegarii gestiunii Serviciului catre
opeartorul prevazut la art.17 alin. (2) lit.g din alte motive decat un vot negativ.

Art.  II  Prin  grija  Secretarului  General  al  comunei   PLATONESTI,  prezenta  hotărâre  se
comunică,  spre  știință,  Adunării  Generale  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară ”ECOO
2009”, SC ADI ECOO 2009 SRL și Instituției Prefectului – Județul Ialomița.                            

                           
Initiator
Primar

Negraru Florinel

Contrasemnat,
Secretar general UAT

Grigore Artemizia



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2022

            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.317/2021 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 2022 , pe
capitole  ,  subcapitole,  titluri  ,  articole,  alineate si  sectiuni ,  in  urmatoarea  structura  :  la
venituri in suma de 4980 mii lei , la cheltuieli in suma de  6781 mii lei  cu un deficit de 1801
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 2022. 
                Art.3. Se aloca suma de 1324 mii lei pentru- plata salariilor ; cheltuieli materiale
-227 mii lei 
                Art.4. Se aloca suma de 67,50 mii lei pentru salarii  Politie Locala si 20 mii lei –
cheltuieli materiale Politie Locala .
                 Art.5. Se aloca suma de 163 mii lei reprezentand plata transport profesori si
functionare scoala; 191 mii lei –plata investitii
                 Art.6. Se aloca suma de 10 mii lei pentru plata cheltuielilor la Camin Platonesti.
                Art.7. Se aloca suma de 70 mii lei pentru  plata iluminat public si  30 MII LEI
cheltuieli  Buldoexcavator
                Art.8. Se aloca suma de 159  mii lei plata gunoi ADIECOO si taxa anuala.

           Art.9 Se aloca suma de 650 mii lei pentru asistenta sociala.
           Art.10. Se aloca suma de 110 mii lei pentru realizarea  proiectului Modernizare cu
grupuri sanitare Scoala cu clasele I-VIII Platonesti
            Art.11. Se aloca suma de 54 mii lei – cofinantare pentru realizarea proiectului –
Supraveghere video  
            Art.12. Se aloca suma de 50  mii lei pentru realizarea  proiectului Imprejmuire cu
gard cimitir Lacusteni
            Art.13. Se aloca suma de 25  mii lei pentru realizarea  proiectului Studii
Topografice – Canalizare Platonesti



              Art.14. Se aloca suma de 161  mii lei pentru realizarea  proiectului -Canalizare
comuna Platonesti-rest executat
             Art.15. Se aloca suma de 65  mii lei pentru realizarea  proiectului Extindere
alimentare cu apa sat Platonesti
            Art.16. Se aloca suma de 1200 mii lei pentru realizarea  proiectului Bransare
sistem apa sat Lacusteni si 23 mii lei-plata dirigintelui de santier
            Art.17. Se aloca suma de 207  mii lei pentru cofinantarea proiectului Extindere
canalizare sat Lacusteni 
            Art.18. Se aloca suma de 100  mii lei pentru cofinantarea proiectului Extindere
apa  sat Platonesti 
            Art.19.Se aloca suma de 140 mii lei pentru realizarea proiectului  Extindere
Iluminat public  
             Art.20.Se aloca suma de 9 mii lei pentru plata SF, PT la proiectul   Imprejmuire
cu gard cimitire

              Art.21.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
       Gheorghe Aurica                                                                            secretar general UAT
                                                                                                              Grigore Artemizia

Nr..4
Adoptata la Platonesti
Astazi  09.02.2022



 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii si subventii 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2022

            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.317/2021 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 2000 lei  si la cheltuieli in suma de
11018  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
  Gheorghe Aurica                                                                  secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr..5
Adoptata la Platonesti
Astazi  09.02.2022



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
Privind utilizarea execedentului  din anul 2021

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 2021
 
In temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

       Art.1. Aprobarea utilizarii din excedentului  anului 2021 in suma de 1.801.000 lei
pentru realizarea urmatoarelor proiecte:
- Extindere  sistem  alimentare  cu  apa,  Bransamente  gospodarii,  sat  Lacusteni  comuna
Platonesti, judetul Ialomita -1.200.000 – lei
-Pietruire strazi comunale-270.000 lei
-Modernizare cu grupuri sanitare la Scoala Platonesti-110.000lei
-reabilitare Scoala Platonesti-21.000 lei
-elmente de pavaj (trotuare) Scoala Platonesti-60000 lei
-Extindere retea  iluminat comuna Platonesti-140.000lei
           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
Gheorghe Aurica                                                    secretar general UAT           
                                                                                 Grigore Artemizia

Nr.6
Adoptata la Platonesti
Astazi 09.02.2022



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

HOTARARE 
Privind aprobarea contului de executie bugetara pentru  anul 2021

            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  2021, conform referatului compartimentului de
specialitate.
Art.2-Prezenta  hotarare  se  comunica  Institutiei  Prefectului-judetul
ialomita si tuturor celor interesati.

Presedinte de sedinta                                                  contrasemneaza
Gheorghe Aurica                                                    secretar general UAT    
                                                                                 Grigore Artemizia

Nr.7
Adoptata la Platonesti
Astazi 09.02.2022



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

                                                                   HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru

anul 2022

Avînd în vedere :
 –  Art  6  alin (7)  din Legea 276/2010 privind venitul  minim  garantat,  cu  modificarile 
si competarile ulterioare
-Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala
-referatul compartiment  asistenta  sociala 
-referat de aprobare  a primarului
-avizul comisie de specialitate
-avizul de legalitate al secretarului general
   În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE

           Art.1 Se  aproba  Planul de actiuni si  de lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor  de  munca  anul  2022  conform  anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărare.

Art.2    (1)   Prezenta  hotărare  se  va  comunica  Primarului  comunei,  Agentiei
Judetene   pentru  Prestatii  Sociale,   Prefecturii Ialomita, iar un exemplar se va afişa la
sediul Primăriei.

           (2) Prezenta hotărăre se aplica de la data aducerii la cunostinţa publica.

Contrasemneaza
Presedinte de sedinta                                                                    Secretar General UAT 
Gheorghe Aurica                                                                                  Grigore Artemizia

 Nr.13
 Adoptata la Platonesti
Astazi 09.02.2022



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 

       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
:LENTU NECULAE si IVANUS SEBASTIAN.

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
Gheorghe Aurica                                                                                   Secretar general UAT
                                                                                                                    Grigore Artemizia

NR. 12
Adoptata la Platonesti
Astazi, 09.02.2022



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
                        

H O T Ă R Â R E

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Platonesti     nr.62/21.12.2021
privind modificarea taxei speciale de salubrizare percepută pe raza teritorială a Comunei

Platonesti , începând cu data de 01.01.2022  

Consiliul Local al Comunei PLATONESTI,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei PLATONESTI,Examinând:
- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate al Primăriei PLATONESTI;
- Avizul  Comisiei Juridice;
În conformitate cu :
-  prevederile  prevederile  art.  89-92,  art.  129 alin.(9)  lit.a),  art.  139 alin.(3)  lit.  f)   din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările  ulterioare  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

-  Ordinul Agenției  Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;  

-prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  855/2008  privind  aprobarea  actului  constitutiv-
cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice;

-  prevederile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată,
cu modificările și completările ulterioare; 

- contractul de delegare a serviciului de salubrizare nr. 553/29.08.2011 încheiat de ADI
ECOO 2009 cu SC ADI ECOO 2009 SRL;

- prevederile art. 17 lit. d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO
2009;

- prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,
În temeiul art.  139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I  La Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei PLATONESTI, după alin. (3) se
adaugă alin. (4) care va avea următorul cuprins:

(4)  Se  aprobă  taxa  specială/  tariful  de  colectare  deșeuri  municipale  fracția  uscată,
practicat de către SC ADI ECOO 2009 SRL, după cum urmează:

- tarif de colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru agenți economici și instituții:
379,18 lei (TVA inclusă);

- taxa specială de colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru utilizatorii casnici –
mediul rural: 2 lei/pers./lună (TVA inclusă);



- taxa specială de colectare deșeuri municipale fracția uscată pentru utilizatorii casnici –
mediul urban: 2 lei/pers./lună (TVA inclusă);

Art.II  Prin  grija  Secretarului  General  al  comunei  PLATONESTI,  prezenta  hotărâre  se
comunică,  spre  știință,  Adunării  Generale  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară ”ECOO
2009”, SC ADI ECOO 2009 SRL și Instituției Prefectului – Județul Ialomița.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                       Contrasemnează pentru legalitate,
                      Gheorghe Aurica                                 Secretarul General al Comunei PLATONESTI        

                                                                                    Grigore Artemizia  

Nr. 9
Adoptată la . PLATONESTI
Astăzi 09.02.2022



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 09.02.2022 in sedinta ordinara, convocata de indata  a Consiliului Local
Platonesti , judetul Ialomita orele 10,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 12/02.02.2022 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 11 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Gheorghe
Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia,Nedelcu Nicusor , Panait Aurel, Bordea Valentin Florian,
Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, domnul primar Negraru Florinel,,doamna Grigore
Artemizia secretarul general al comunei , 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
31.01.2022.
        Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 8voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia,Nedelcu Nicusor , Bordea Valentin Florian,)
      -3voturi abtinere(Panait Aurel, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin)

      Presedinte de sedinta 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 bugetului local  al Comunei Platonesti 
pentru anul 2022- initiator primar, Negraru  Florinel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului  finantat din venituri proprii si
subventii   al  Comunei  Platonesti  pentru anul  2022  - initiator primar,  Negraru
Florinel

3. Proiect  de  hotarare  privind  utilizarea  execedentului   din  anul  2021- initiator
primar, Negraru  Florinel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru  anul
2021 - initiator primar, Negraru  Florinel

5. Proiect de hotarare privind privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ADI ECOO 2009 - initiator primar, Negraru  Florinel

6. Proiect de hotarare privind  completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Platonesti      nr.62/21.12.2021 privind modificarea taxei speciale de salubrizare

1



percepută  pe  raza  teritorială  a  Comunei  Platonesti  ,  începând  cu  data  de
01.01.2022   - initiator primar, Negraru  Florinel

7. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal
al  Comunei  Platonesti   să  voteze  în  AGA  ADI  ECOO  2009  Regulamentul
serviciului public de salubrizare și Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare
separată si  transport separate  al  deseurilor  menajere  și  al  deșeurilor similar  în
unitățile  administrative  teritoriale  membre  ale  asociației  de  dezvoltare
intercomunitară  ,,ECOO  2009”,  Județul  Ialomița- initiator  primar,  Negraru
Florinel

8. Proiect de hotarare privind reglementarea activității de gestionare a deșeurilor la
nivelul județului Ialomița - 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  Planului  de  munca  si  de  lucrari de
interes  local  pentru  beneficiarii  Legii  416/2001 cu modificare prin introducerea
Legii  276/2010  privind  venitul   minim   garantat  - 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,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)

   Se trece la dezbaterea primului proiect de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare 
privind aprobarea bugetului local  al Comunei Platonesti pentru anul 2022 initiator 
primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar prezinta domnilor consilieri materialele aferente proiectului.  
        Doamna inspector contabil prezinta sumele primite de la ANAF si CJI, prezinta vaniturile
si cheltuielile (primarie, proiecte, scoala), lucrarile de efectuat.
        Doamna presedinte de sedinta Gheorghe Aurica invita domnii consilieri pentru a-si
expune parerile pe marginea acestui proiect.
         Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Nicusor care cere lamuriri cu privire la
efectuarea unor proiecte si anume –gard cimitir Lacusteni si iluminat public(extindere)
        Se inscrie la cuvant domnul consilier Ivanus Sebastian care solicita ca inaintea adoptarii
bugetului local sa se transmita un referat cu sumele ce se prezinta sa poata studia si dansii
inainte.
             Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  7 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia, , Bordea Valentin Florian,)
-4 voturi abtinere(Nedelcu Nicusor, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 4/09.02.2022.



Se trece la dezbaterea proiectului 2 de pe ordinea de zi si  anume :  Proiect  de hotarare
privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii si subventii  al Comunei
Platonesti pentru anul 2022  initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 5/09.02.2022.

Se trece la dezbaterea proiectului 3 de pe ordinea de zi si  anume :  Proiect  de hotarare
privind utilizarea execedentului  din anul 2021 initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 6/09.02.2022.

  Se trece la dezbaterea proiectului 4 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru  anul 2021 initiator primar,
Negraru  Florinel
          Doamna secretar prezinta domnilor consilieri materialele aferente proiectului.   
            Se prezinta din contul de executie sumele pe venituri si cheltuieli la nivelul anului 2021.
            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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 7/09.02.2022.

Se trece la dezbaterea proiectului 5 de pe ordinea de zi si  anume :  Proiect  de hotarare
privind privind modificarea Statutului Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară
ADI ECOO 2009 initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
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Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 8/09.02.2022.

   Se trece la dezbaterea proiectului 6 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind  completarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Comunei  Platonesti
nr.62/21.12.2021  privind  modificarea taxei  speciale  de  salubrizare  percepută pe
raza teritorială a Comunei Platonesti ,  începând cu data de 01.01.2022  initiator
primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 9/09.02.2022.

Se trece la dezbaterea proiectului 7 de pe ordinea de zi si  anume :  Proiect  de hotarare
privind  acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  legal  al  Comunei
Platonesti  să voteze în AGA ADI ECOO 2009 Regulamentul serviciului public de
salubrizare  și  Caietul  de  sarcini  pentru  activitatea  de  colectare  separată  si
transport  separate  al  deseurilor  menajere  și  al  deșeurilor  similar  în  unitățile
administrative  teritoriale  membre  ale  asociației  de  dezvoltare  intercomunitară
,,ECOO 2009”, Județul Ialomița  initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL  10/09.02.2022.

 Se trece la dezbaterea proiectului 8 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind  reglementarea  activității  de  gestionare  a  deșeurilor  la  nivelul  județului
Ialomița  initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)



            Se adopta HCL  11/09.02.2022.

Se trece la dezbaterea proiectului 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  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL  12/09.02.2022.

Se trece la dezbaterea proiectului 10 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
Privind aprobarea  Planului  de  munca  si  de  lucrari de  interes  local  pentru
beneficiarii  Legii  416/2001 cu modificare prin introducerea Legii 276/2010 privind
venitul  minim  garantat initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
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 :
             - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor ,  Bordea Valentin
Florian, Ivanus Sebastian, Dumitrache Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL  13/09.02.2022.

               Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte  declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 09.02.2022.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Gheorghe Aurica                                                          Grigore Artemizia
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