
         ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

               Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:

- Propunerile făcute de consilieri locali constituite conform legii;
- Votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

În conformitate cu:
-art.123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local 

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Se alege preşedinte de şedinţă doamnul PANAIT AUREL  care va conduce
şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni- MARTIE 2022-IUNIE 2022, începând cu
data adoptării prezentei hotărâri.  

ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului: 

- Domnului PANAIT AUREL
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Ialomiţa             

 PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                            CONTRASEMNEAZA       
         Tudorici Vasile                                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                                                                GRIGORE   ARTEMIZIA
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R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PLATONESTI
Judeţul Ialomița,  Platonesti  str. Fetesti nr.18

Telefon/ Fax: 0243/279120; e-mail:primaria_platonesti@yahoo.com

                                                                                                          

HOTĂRÂREA

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Primăriei Comunei Platonesti care se aplică incepand cu 01.03.2022 

în conformitate cu Legea nr.153/2017

Consiliul Local al Comunei Platonesti, Judeţul Ialomița, reunit în şedinţa ordinară din
data de  17.03.2022, având în vedere următoarele:

- prevederile art.138 alin.4-5 din Constituția României nr.1/2003, republicată (r1); 
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu

modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile Hotărârii  Consiliului  Local  Platonesti  privind stabilirea  structurii

organizatorice  şi  a  statului  de  funcţii  ale  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Comunei
Platonesti, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;  

-  prevederile  art.1,  art.3  alin.4,  art.6-8,  art.10,  art.11  alin.1,  art.11  alin.3-5,  art.12-13,
art.15-16, art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40, precum și anexele VIII-IX din Legea-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

prevederile H.G. nr.1071/2021  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată in anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.53/2003  privind  Codul  muncii,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
            -HG 569/2017pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a
categoriilor  de  personal,  mărimea  concretă  a  sporului  pentru  condiţii  de  muncă,  precum şi
condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie"
din administraţia publică locală

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 Codul administrativ  cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :



        Art.1. (1)  Incepand cu 01.03.2022, se stabilesc  salariile de bază pentru funcționarii publici și
personalul  contractual  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Platonesti  care  se  aplică  în  conformitate  cu
prevederile  Legii  nr.153/2017, cu respectarea obligației  de încadrare în  prevederile  bugetare anuale,
potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            (2) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va
stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare pentru funcțiile din organigrama aparatului de specilitate
al primarului Comunei Platonesti astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în
bugetul propriu.
           Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Negraru
Florinel, primar al Comunei Platonesti, doamna Grigore Artemizia, secretar general al Comunei
Platonesti  şi  doamna Moise  Radita,  inspector  superior-contabil  în cadrul  Primăriei  Comunei
Platonesti. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
1. Instituţiei  Prefectului-Judeţul  Ialomita  -  Serviciul  controlul  legalității,
aplicării actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
1. Primarului Comunei Platonesti;
1. Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și
pe pagina de internet 

1.
2.
3.
4.
5.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

 HOTĂRÂRE
privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Platonestinr.12/09.02.2022 din privind

aprobarea concesionării unor terenuri, proprietate privată a comunei Platonesti, în vederea realizării
unor locuinţe şi a unor spaţii construite asociate acestora

      Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
      Primarul comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate 
- încheierile de întabulare a dreptului de proprietate pentru aceste terenuri
- rapoartele de evaluare a imobilelor, întocmite de către Mosescu Valeriu
- prevederile art. 13 – 23 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
      În temeiul prevederilor art. 108, lit.b), art. 129, alin. ( 2 ), lit.c), alin. ( 6 ), lit.b), art.139, alin.
( 3 ), lit g), art. 196, alin. ( 1 ), lit.b), art. 302 – 330 şi art. 362, alin. ( 1 ) şi ( 3 ) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.I.  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Platonesti  nr.  12/09.02.2022  privind  aprobarea
scoaterii  la  licitatie   in vederea concesionarii   unor  terenuri   din domeniul  privat  al  comunei,
stabilirea pretului de pornire la licitatie, se modifică după cum urmează:

1. art.2 se modifica si va avea urmatorul continut:
-“Se aproba anexele I-III ce fac parte integranta din aceasta”

2. La art.5 – se modifica si va avea urmatorul continut:
 -“Se abroba component comisiie de evaluare in urmatoarea componenta:
-Ivanus Sebastian
-Lentu Neculae
-Din Florentina
-Catisanu Florentin
-Un reprezentant ANAF

Art.VI. Se împuterniceşte primarul comunei Platonesti să semneze contractele de concesiune.
Art.  VII.  Primarul  comunei  Platonesti  şi  personalul  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Platonesti vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei  hotărâri,  care va fi
comunicată persoanelor interesate şi publicată  prin grija secretarului general al comunei Platonesti.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,
       PANAIT AUREL                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                         GRIGORE ARTEMIZIA
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ROMANIA                                          Anexa nr. 1 la  HCL NR.16/2022  
JUDETUL IALOMITA                    

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind concesionarea unor terenuri, proprietate privată a comunei Platonesti, situate în

intravilanul comunei

1.Descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate

        Terenurile care vor fi concesionate fac parte din domeniul privat al comunei Platonesti,
sunt situate în intravilanul comunei, avînd următoarele elemente de identificare:
Nr. 
Crt.

Tarlaua Numar lot
Adresa

Suprafata
-Mp-

Valoare 
piata

Prêt pornire la 
licitatie
Lei/Mp/an-

1 T-31 p1001
C.F. 22489

Strada Digului nr.10
LACUSTENI

709 mp 6130 0,35

2 T-31 P1002
C.F 25501

Strada Digului nr.12
LACUSTENI

747 mp 6460 0,35

3 Cvartal 53
lot 2 cf
22491

Lot 2
Strada Principală nr.36 B

cvartal

999 mp 8200 0,39

4 Cvartal 53
lot 2 cf
22497

Lot 3
Strada Principală nr.36 C

cvartal

995 mp 8160 0,39

5 Cvartal 53
CF 22490

Lot 4
Strada Principală nr.36 D

999 mp 8200 0,39

6 Cvartal 53 Lot 5
Strada Căminului nr.19A

995 8160 0,39

7 Cvartal 53
CF 22488 

Lot 6
Strada Căminului nr.19B

999 mp 8200 0,39

8 Cvartal 53 
CF 22495

Lot 7
Strada Căminului nr.19C

997 mp 8180 0,39

       
Echipamente tehnico – edilitare: 
- există posibilitatea de racordare la reţeaua de alimentare cu energie electrica și la rețeaua
de alimentare cu apă. Rețeaua de canalizare este executată, dar nu a fost dată în funcţiune.
Nu există gaze naturale.
       Accesul in aceasta zona : - rutier, străzile sunt asfaltate.

         Investiţia care se va realiza şi exploata de concesionar va avea destinaţia – locuința cat
si spaţii construite asociate acesteia, in conformitate cu documentaţia de urbanism aprobată
pentru aceste zone.
      Concesionarul are obligatia de a obţine autorizaţia de construire şi de a incepe executia
constructiei  in  termen de  cel  mult  un  an de  la  data  obţinerii  actului  de  concesionare  a
terenului.

2.Motivele  de  ordin  economic,  financiar,  social  şi  de  mediu,  care  justifică  realizarea
concesiunii

           Prin concesionarea terenurilor se urmareste:



- punerea in valoare a cadrului natural existent si o mai buna exploatare a potentialului
zonei, ca zona de locuit;

- punerea  la  dispoziţia  comunităţii  locale  a  terenurilor  în  vederea  construirii  unor
locuinţe şi spaţii contruite asociate acestora, având în vedere că zona Lunca – în care
se află doua terenuri cuprinde aproximativ 96 de loturi şi a fost lotizată în vederea
atribuirii acestora pentru construirea de locuinţe iar cel de al treilea teren se află tot în
zonă de locuinţe;

- obtinerea  de  venituri  suplimentare  la  bugetul  comunei  Platonesti,  prin  încasarea
redevenţei şi a altor impozite şi taxe locale stabilite: impozit / taxa pe teren, impozitul
pe construcţii, taxa eliberare autorizaţie de construire;

- evitarea degradării acestor terenuri prin transformarea lor in platformă de depozitare a
resturilor menajere;

- prin realizarea investiţiei propuse – casă de locuit şi spaţii construite asociate acesteia
– nu vor fi afectate condiţiile de mediu;

3. Nivelul minim al redevenţei

        In ceea ce priveste calculul nivelului minim al redeventei, acesta se stabileste prin
hotararea Consiliului local al comunei Platonesti
       Terenurile au fost evaluate, conform rapoartelor de evaluare întocmite de către P.F.
Mosescu Valeriu, evaluator autorizat inginer Mosescu Valeriu.
      Conform prevederilor art. 17 din din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării
lucrărilor  de  construcţii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare   „Limita  minimă  a
preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului local, astfel încât să
asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la
care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente. „
       Redevenţa datorată de concesionar se indexează la 1 ianuarie al fiecărui an cu indicele
de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent şi se plăteşte
anual, până la data de 31 decembrie, pentru neplata la termen aplicându-se penalităţi.

4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului  de concesiune şi  justificarea alegerii
procedurii

       Concesionarea terenului se va face prin licitatie publică, conform prevederilor legale,
respectiv prevederile art.  13 – 23 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare şi prevederile art. 302 –
330 şi art. 362, alin. ( 1 ) şi ( 3 ) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 / 2019,
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Durata estimată a concesiunii

      Propunem ca terenul să fie concesionat pe o perioada de 25 de ani, avand in vedere
faptul ca scopul este construirea unei locuinte și a unor spații asociate acesteia.
     

6. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare

      Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de concesionare se propune a fi de 3
( trei ) luni de la data aprobarii concesionarii de catre Consiliul local.  



      
7.Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sis-
temului naţional de apărare, după caz:
           - Nu este cazul. Bunurile, proprietate privată a comunei Platonesti, ce fac obiectul
concesiunii, nu se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare;

8.Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul
în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale prote-
jate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care
aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode:
             - Nu este cazul

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       
       PANAIT AUREL                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                         GRIGORE ARTEMIZIA



ROMANIA                                                           Anexa nr. 2 la  . HCL.16/2022  
JUDETUL IALOMITA                    

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

a contractelor de concesiune, având ca obiect unele terenuri, proprietate privată a

comunei Platonesti, situate în intravilanul comunei

CUPRINS:

Cap. I: Informatii generale privind concedentul;

Cap al II – lea: Instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare;

Cap al III – lea: Caietul de sarcini;

Cap al IV – lea: Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

Cap al V – lea: Informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru

stabilirea ofertei castigatoare, precum si ponderea lor;

Cap al VI – lea: Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

Cap al VII – lea: Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

Cap al VIII – lea: Formulare
Cap al IX – lea: Planurile de amplasament şi delimitare a terenurilor;



CAP. I.INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

DENUMIREA:      U.A.T. COMUNA PLATONESTI;
CODUL FISCAL: 17453693
ADRESA:         Comuna Platonesti, strada Fetestinr. 18, judeţul Ialomiţa;
COD POSTAL:      927208;
TELEFON:             0243 279120;
FAX:                       0243 279120;

CAP. II. Instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare 

Secţiunea I: Anunţul şi alte instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea pricedurii
de organizare

1.Anunţul privind licitaţia  se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a,
într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe pagina de internet
şi la sediul Primăriei comunei Platonesti, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de
data - limită pentru depunerea ofertelor.
2.Anunţul va cuprinde cel puţin:
a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) informaţii  generale  privind  obiectul  concesiunii,  în  special  descrierea  şi  identificarea
bunului care urmează să fie concesionat;
c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care per-
soanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 
denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, unde este cazul; data - limită pentru soli-
citarea clarificărilor;
d) informaţii privind ofertele: data - limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie
depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
f) instanţa  competentă  în  soluţionarea litigiilor  apărute şi  termenele pentru sesizarea  in-
stanţei;
g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
3.  Persoana interesată are dreptul de a solicita  şi  de a obţine documentaţia de atribuire.
4. Documentaţia de atribuire se va pune la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o
solicitare  scrisă  în  acest  sens,  pe  suport  hârtie.  Concedentul  are  obligaţia  de  a  pune
documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil,  într-o
perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din
partea acesteia.
5. Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea
de  către  concedent  a  perioadei  prevăzute  la  pct.4  să  nu  conducă  la  situaţia  în  care
documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte
de data - limită pentru depunerea ofertelor.
6. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
7. Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la
primirea unei astfel de solicitări.
8. Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către
toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de



atribuire,  luând măsuri  pentru a nu dezvălui  identitatea celui  care a solicitat clarificările
respective.
9.Fără  a  aduce  atingere  prevederilor  pct.7,  concedentul  are  obligaţia  de  a  transmite
răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data - limită pentru
depunerea ofertelor.
10. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel
concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la pct.9, acesta din urmă are
obligaţia  de a răspunde la solicitarea  de clarificare  în măsura  în care perioada necesară
pentru  elaborarea  şi  transmiterea  răspunsului  face  posibilă  primirea  acestuia  de  către
persoanele interesate înainte de data - limită de depunere a ofertelor.
11. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de
licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile.
12. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două
oferte  valabile,  concedentul  este  obligat  să  anuleze  procedura  şi  să  organizeze  o  nouă
licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la 1-10.
13. În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit pct. 12, procedura este valabilă în situaţia în
care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă.
14.Vizitarea amplasamentului terenului nu este obligatorie,  însă dacă persoana interesată
doreşte  să  viziteze  amplasamentul,  concedentul  va  organiza  sesiuni  de  vizitare  a
amplasamentului pentru fiecare persoană interesată, la solicitarea acesteia. 

      Secţiunea II.  Determinarea ofertei câştigătoare:

1.Concedentul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriilor de atribuire
precizate în documentaţia de atribuire.
2.Pe  parcursul  aplicării  procedurii  de  atribuire,  concedentul  are  dreptul  de  a  solicita
clarificări  şi,  după  caz,  completări  ale  documentelor  prezentate  de  ofertanţi  pentru
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
3.Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către
concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de
evaluare.
4.Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de
la primirea acesteia.
5.Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine
apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant.
6.Plicurile  sigilate  se  predau comisiei  de  evaluare  în  ziua  fixată  pentru  deschiderea  lor,
prevăzută în anunţul de licitaţie.
7.După deschiderea  plicurilor  exterioare în  şedinţă  publică,  comisia  de evaluare elimină
ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la pct.6 de mai sus şi
la  pct.  2  –  5  din  capitolul  al  IV  –  lea  “Instrucţiuni  privind  modul  de  elaborare  şi
prezentare a ofertelor ” din prezenta documentaţie de atribuire.
8.Pentru continuarea desfăşurării  procedurii  de licitaţie este necesar ca după deschiderea
plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la pct. 4  din
capitolul al IV – lea “Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor ”
din prezenta documentaţia de atribuire.
9.După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte
procesul - verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
10.Deschiderea  plicurilor  interioare  se  face  numai  după  semnarea  procesului  -  verbal
prevăzut la pct 9 de mai sus, de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
11.  Sunt  considerate  oferte  valabile  ofertele  care  îndeplinesc  criteriile  de  valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.



12.În  urma  analizării  ofertelor  de  către  comisia  de  evaluare,  pe  baza  criteriilor  de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces - verbal în care menţionează ofertele
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora
din urmă de la procedura de atribuire. Procesul - verbal se semnează de către toţi membrii
comisiei de evaluare.
13.În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.12, comisia de
evaluare  întocmeşte,  în  termen  de  o  zi  lucrătoare,  un  raport  pe  care  îl  transmite
concedentului.
14.În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul
informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse,
indicând motivele excluderii.
15.Raportul prevăzut la pct. 13 se depune la dosarul concesiunii.
16.Comisia de evaluare stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate
în documentaţia de atribuire.  
17.Oferta  câştigătoare  este oferta care întruneşte cel  mai mare  punctaj.  În  cazul în  care
există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în
funcţie de punctajul obţinut la criteriul cu cea mai mare pondere, în ordine descrescătoare
iar în cazul existenţei egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul
obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta, în ordine
descrescătoare.
18.Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul - verbal
care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
19.În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.12, comisia de
evaluare  întocmeşte,  în  termen  de  o  zi  lucrătoare,  un  raport  pe  care  îl  transmite
concedentului.
20.Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate
privată cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.
21.Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI - a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate
privată,  în  cel  mult  20  de  zile  calendaristice  de  la  finalizarea  procedurii  de  atribuire  a
contractului de concesiune de bunuri proprietate privată prevăzute de prezenta secţiune.
22. Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă e cazul;
c) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a;
d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;
e) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;
f) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;
g) durata contractului;
h) nivelul redevenţei;
i) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea in-
stanţei;
j) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;
k) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

23. Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea
contractului de concesiune de bunuri proprietate privată, în scris, cu confirmare de primire,
nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
24.În cadrul comunicării prevăzute la pct.23 concedentul are obligaţia de a informa ofertan-
tul/ofertanţii  câştigător/câştigători  cu  privire  la  acceptarea  ofertei/ofertelor  prezentate.
25.În cadrul comunicării prevăzute la pct..23 concedentul are obligaţia de a informa ofer-



tanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor
ce au stat la baza deciziei respective.
26.Concedentul  poate  să  încheie  contractul  de  concesiune  de  bunuri  proprietate  privată
numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comu-
nicării prevăzute la pct.23.
27.În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nici
o ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie.
28. Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru
prima licitaţie.

     Secţiunea III. Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune
1. Prin excepţie de la pct. 20 al secţiunii “ Determinarea ofertei căştigătoare ”, concedentul
are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri pro-
prietate  privată,  dacă  ia  această  decizie  înainte  de  data  transmiterii  comunicării  privind
rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi anterior încheierii contractului,  în situaţia în
care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau
fac imposibilă încheierea contractului.
2. În sensul prevederilor pct.1, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care
sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire
se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311
din OUG nr. 57 / 2019;
b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să con-
ducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG nr. 57 /2019. 
3.Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de
atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care
aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat deciz-
ia de anulare.

     Secţiunea IV. Încheierea contractului de concesiune
1.Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
2.Predarea - primirea bunului se face pe bază de proces - verbal.
3.contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pen-
tru fiecare parte.
4.În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română şi
dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exem-
plare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de acestea.
5.În situaţia prevăzută la pct.4 fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un
exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.
6.În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.
      
    

  Secţiunea V. Neîncheierea contractului

1.Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune de bunuri
proprietate privată poate atrage după sine plata daunelor - interese.
2.În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de
atribuire se anulează iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunit-
ate păstrându-şi valabilitatea.



3.Daunele - interese prevăzute la pct.1 se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritori-
ală se află sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.
4. În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător
din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în impos-
ibilitatea fortuită de a executa contractul, concedentul are dreptul să declare câştigătoare
oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.
5.În cazul în care, în situaţia prevăzută la pct. 4, nu există o ofertă clasată pe locul doi ad-
misibilă, se aplică prevederile pct. 2.

Cap. III. Caietul de sarcini 

I. Informatii generale privind obiectul concesiunii

1.1. Descrierea si identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate

        Terenurile care vor fi concesionate fac parte din domeniul privat al comunei Platonesti,
sunt situate in intravilanul comunei, avand urmatoarele elemente de identificare:

Nr.
crt

Bunul care se concesioneaza

Adresa 

Suprafata 
( mp)

Categoria de 
folosinţă

Situatie juridica

1. T-31 p1001 C.F. 22489

Strada Digului nr.10 
LACUSTENI

709 mp

Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

2. T-31 P1002 C.F 25501
Strada Digului nr.12

LACUSTENI

747 mp

Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

3 Cvartal 53 lot 2 cf 22491
Lot 2

Strada Principală nr.36 B
cvartal

999 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

4 Cvartal 53 lot 2 cf 22497
Lot 3

Strada Principală nr.36 C
cvartal

995 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

5 Cvartal 53 CF 22490
Lot 4

Strada Principală nr.36 D

999 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

6 Cvartal 53
Lot 5

Strada Căminului nr.19A

995 Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

7 Cvartal 53 CF 22488 
Lot 6

Strada Căminului nr.19B

999 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

8 Cvartal 53 
CF 22495

997 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 



Lot 7
Strada Căminului nr.19C

Platonesti

             Echipamente tehnico – edilitare: 
- există posibilitatea de racordare la reţeaua de alimentare cu energie electrica și la rețeaua
de alimentare cu apă. Rețeaua de canalizare este executată, dar nu a fost dată în funcţiune.
Nu există gaze naturale.
       Accesul in aceasta zona : - rutier, străzile sunt asfaltate.

1.2. Destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii

         Investiţia care se va realiza şi exploata de concesionar va avea destinaţia – locuința cat
si spaţii construite asociate acesteia, in conformitate cu documentaţia de urbanism aprobată
pentru aceste zone.
      Concesionarul are obligatia de a obţine autorizaţia de construire şi de a incepe executia
constructiei  in  termen de  cel  mult  un  an de  la  data  obţinerii  actului  de  concesionare  a
terenului.
   1.3. Conditiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar,
social si de mediu urmarite de catre concedent privind exploatarea eficace a bunurilor
ce fac obiectul concesiunii  
Prin concesionarea terenurilor se urmareste:

- punerea in valoare a cadrului natural existent si o mai buna exploatare a potentialului
zonei, ca zona de locuit;

- punerea  la  dispoziţia  comunităţii  locale  a  terenurilor  în  vederea  construirii  unor
locuinţe şi spaţii contruite asociate acestora, având în vedere că zona Lunca – în care
se află doua terenuri cuprinde aproximativ 96 de loturi şi a fost lotizată în vederea
atribuirii acestora pentru construirea de locuinţe iar cel de al treilea teren se află tot în
zonă de locuinţe;

- obtinerea  de  venituri  suplimentare  la  bugetul  comunei  Platonesti,  prin  încasarea
redevenţei şi a altor impozite şi taxe locale stabilite: impozit / taxa pe teren, impozitul
pe construcţii, taxa eliberare autorizaţie de construire;

- evitarea degradării acestor terenuri prin transformarea lor in platformă de depozitare a
resturilor menajere;

- prin realizarea investiţiei propuse – casă de locuit şi spaţii construite asociate acesteia
– nu vor fi afectate condiţiile de mediu;

2. Conditii generale ale concesiunii

2.1.  Regimul  bunurilor  utilizate  de  concesionar  in  derularea  concesiunii  (  regimul
bunurilor proprii )

      La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate
de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:
a).bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la
încetarea  contractului  de  concesiune  de  bunuri  proprietate  privată.  Sunt  bunuri  de  retur
bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma invest-
iţiilor impuse prin caietul de sarcini;
b).  bunurile  proprii care  la  încetarea  contractului  de  concesiune  de  bunuri  proprietate
privată rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut
concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. 

2.2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare
      Toate obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare pe
parcursul derularii contractului de concesiune, cad in sarcina concesionarului, motiv pentru



care acesta va obtine pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizatii de functionare, pe care are
obligatia sa le respecte.
      Nerespectarea acestora atrage dupa sine sanctionarea si / sau aplicarea de catre factorii
interesati de amenzi contraventionale.

2.3. Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenţă

       Investiţiile ce se vor realiza şi exploata de concesionar vor avea destinaţia - locuinta si
spatii  construite  asociate  acestora,  in  conformitate  cu  documentaţiile  urbanistice,  ale
certificatului de urbanism si cu obiectivele concedentului.

2.4.Interdictia  subconcesionarii  bunului  concesionat  /  posibilitatea  subconcesionarii,
dupa caz

       Dupa adjudecarea licitatiei si incheierea contractului de concesiune, concesionarul nu
poate  subconcesiona  terenul  iar  in  acest  sens  se  va  prevede  o  clauza  in  contractul  de
concesiune.

2.5.Conditiile  in  care  concesionarul  poate  inchiria  bunul  concesionat  pe  durata
concesiunii

             Dupa adjudecarea licitatiei si incheierea contractului de concesiune, concesionarul
nu poate închiria terenul iar in acest sens se va prevede o clauza in contractul de concesiune.

2.6. Durata concesiunii

     Terenul se concesionează pe o perioadă de 25 de ani.

7. Redeventa minima si modul de calcul al acesteia

            S-a procedat la evaluarea acestor terenuri de către un expert autorizat, prețul de
pornire stabilit, conform rapoartelor de evaluare întocmite, fiind:

a).-pentru terenul în suprafaţă de 709 mp, având nr. cadastral 22489–   0,35 lei / mp / an;
b).- pentru terenul în suprafaţă de 747 mp, având nr. cadastral 25501–   0,35 lei / mp / an;
c)- pentru terenul în suprafaţă de 999 mp, având nr. cadastral 22491–   0,39 lei / mp / an
d)- pentru terenul în suprafaţă de 995mp, având nr. cadastral 22497–   0,39 lei / mp / an
e)- pentru terenul în suprafaţă de 999 mp, având nr. cadastral 22490–   0,39 lei / mp / an
f)- pentru terenul în suprafaţă de 995 mp, având nr. cadastral 22496–   0,39 lei / mp / an
g)- pentru terenul în suprafaţă de 999 mp, având nr. cadastral 22488–   0,39 lei / mp / an
h)- pentru terenul în suprafaţă de 997 mp, având nr. cadastral 22495–   0,39 lei / mp / an

      Modalitatea  de  plată  a redevenţei,  datorată  de  concesionar,  cât  şi  clauzele  pentru
respectarea obligaţiilor de plată vor fi stabilite prin contractul de concesiune.

      Redevenţa va fi indexată anual, cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de
Statistică, pentru ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectuează plata redevenţei.

       Redevența se plătește anual, până la data de 31 decembrie.

       Neplata la termen a redevenței conduce la penalități zilnice de 0,1% din cuantumul
redevenței neachitat în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență
și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

2.8. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent

       In vederea participarii  la licitatie,  ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator
garantia de participare, reprezentand 10 % din valoarea redeventei minime anuale stabilite,
respectiv: 
a).-pentru terenul în suprafaţă de 709 mp, având nr. cadastral 22489-25 lei
b).- pentru terenul în suprafaţă de 747 mp, având nr. cadastral 25501–   26 lei;



c)- pentru terenul în suprafaţă de 999 mp, având nr. cadastral 22491–   33 lei;
d)- pentru terenul în suprafaţă de 995mp, având nr. cadastral 22497–   33 lei;
e)- pentru terenul în suprafaţă de 999 mp, având nr. cadastral 22490–   33 lei;
f)- pentru terenul în suprafaţă de 995 mp, având nr. cadastral 22496–   33 lei;
g)- pentru terenul în suprafaţă de 999 mp, având nr. cadastral 22488–   33 lei;
h)- pentru terenul în suprafaţă de 997 mp, având nr. cadastral 22495–   33 lei;

     Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 10 zile lucrătoare de la
desemnarea ofertantului castigator.

     Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
a). – daca ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
b). – in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu se prezinta in termenul de 20 de zile
calendaristice de la data la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei
sale, pentru semnarea contractului de concesiune;
    
       Garantiile se pot depune la:
 - casieria organizatorului;

- contravaloarea documentatiei de atribuire = 10 lei;
- taxa de participare la licitatie = 5 lei;

2.9. Conditii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii
     Pentru terenurile care face obiectul prezentului caiet de sarcini nu se impun conditii
speciale, cum ar fi protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, etc., acestea nu
se afla in interiorul unei arii protejate, nu se încadrează în infrastructura sistemului naţional
de apărare iar pentru terenul respectiv nu sunt conditii impuse de acordurile si conventiile
internationale la care Romania este parte.
 
3.Conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele 
      Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrală a datoriile
pe  care  le  au  faţă  de  bugetul  local  al  comunei  Platonesti,  achitarea  contravalorii
documentaţiei de licitaţie, a garanţiei de participare şi a taxei de participare la licitaţie şi
prezentarea  tuturor  documentelor  aşa cum au fost  solicitate  în capitolul  al  IV – lea  din
documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire.
      Nu poate participa la  licitaţie o persoană juridică care este în stare de insolvenţă,
faliment sau lichidare.
         Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile calendaristice de la data depunerii
acesteia.
        Redevenţa oferită va fi egală sau mai mare decât nivelul minim aprobat.

4. Clauze referitoare la incetarea contractului de concesiune

a).  Contractul de concesiune inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost
incheiat,  in  masura  in  care  partile  nu convin,  in  scris,  prelungirea  acestuia  in  conditiile
prevazute de lege.
     In cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se deruleaza in conditiile stabilite
initial.
b). Concedentul poate denunta unilateral contractul de concesiune in cazul in care interesul
national sau local o impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia,
in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata.



     In situatia prevazuta mai sus, concedentul va notifica de indata intentia de a denunta
unilateral  contractul  de  concesiune  si  va  face  mentiune  cu  privire  la  motivele  ce  au
determinat aceasta masura.
    Partile vor stabili cuantumul despagubirilor datorate concesionarului si modul de plata a
acestora. In caz de dezacord, acestea se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza teritoriala
se afla sediul concedentului, daca partile nu stabilesc altfel.
c). In  cazul nerespectarii  din culpa a obligatiilor  asumate de catre una dintre  parti  prin
contractul  de  concesiune  sau  al  incapacitatii  indeplinirii  acestora,  cealalta  parte  este
indreptatita sa solicite tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul concedentului sa
se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despagubiri, daca partile nu
stabilesc altfel.
d).In cazul disparitiei,  dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii  obiective  a  concesionarului  de  a-l  exploata,  acesta  va  notifica  de  indata
concedentului  disparitia  bunului  ori  imposibilitatea  obiectiva  de  exploatare  a  acestuia,
declarand renuntarea la concesiune.
    Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite
de concesionar ca urmare a situatiilor prevazute la lit. d).
e)In situatia in care concesionarul nu isi indeplineste obligatia  de a obţine autorizaţia de
construire  şi  de  a  incepe  executia  constructiei  (  locuinta  si  spatii  construite  asociate
acesteia )  in termen de de cel mult un an de la data obţinerii  actului de concesionare a
terenului, contractul de concesiune se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila in
acest sens.
f)  Contractul  de concesiune încetează  prin consolidare,  dacă terenul şi  construcţia devin
proprietatea aceleiaşi persoane.

Cap. al IV – lea : Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor

1.Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei
de atribuire.
2.Ofertele se redactează în limba română.
3.Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie, în
două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, în or-
dinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora.
4.Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta, data si
ora licitației si „ A nu se deschide inainte de data, ora  ”.
      Plicul exterior va contine:
I). Documente pentru persoane fizice:
a)- o fişă cu informaţii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant,
fara ingrosari, stersaturi sau modificari( formulare nr. 2 şi nr. 3 );
b)- acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, respectiv:        
1. Copie dupa actul de identitate, valabil la data desfășurării licitației;
2. împuternicire autentificată la notar de participare în numele persoanei fizice (original) +
copie dupa actul de identitate al împuternicitului, dacă este cazul;
3.Certificat fiscal privind achitarea datoriilor la bugetul local al comunei Platonesti, valabil
la data depunerii ofertei, în original;
4.Declaraţia  privind  îndeplinirea  criteriului  privind  capacitatea  economico-  financiară
( formularul nr. 5)
5.Declaraţia privind îndeplinirea criteriului privind protecţia mediului ( formularul nr.6 )
6.Declaraţia privind îndeplinirea criteriului privind condiţiile specifice impuse de natura
bunului concesionat ( formular nr. 7 )
c)-acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini: 



  - dovada achitării documentatiei de atribuire ( chitanţă sau ordin de plată )- copie
 - dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie ( chitanta sau ordin de plată – copie
 - dovada achitării taxei de participare la licitaţie ( chitanţa sau ordin de plată ) - copie

. II).Documente pentru persoane juridice:
a)o fişă cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant,
fara ingrosari, stersaturi sau modificari ( formularele nr. 2 şi nr. 3 );
b)acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, respectiv:
1. actul constitutiv/ statut / contract al societăţii – copie semnată olograf de către ofertant,
pe fiecare filă, pentru conformitate cu originalul ;
2.certificatul  de  înregistrare  emis  de  Oficiul  Registrului  Comerţului  – copie  semnată
olograf de către ofertant, pe fiecare filă, pentru conformitate cu originalul;
3.certificatul constatator  eliberat  de  Oficiul  Registrului  Comerțului,  valabil  la  data
depunerii ofertei și precum şi la data desfășurării licitației,original sau copie legalizată la
notar.
4.certificat de atestare fiscală care să ateste că societatea nu are datorii către bugetul local
al comunei Platonesti, valabil la data depunerii ofertei – original ;
5. Declaraţia pe propria răspundere că persoana juridică nu se află în stare  de insolvenţă,
faliment sau lichidare ( formularul nr. 4 )
6.Declaraţia  privind  îndeplinirea  criteriului  privind  capacitatea  economico-  financiară
( formularul nr. 5)
7.Declaraţia privind îndeplinirea criteriului privind protecţia mediului ( formularul nr.6 )
8.Declaraţia privind îndeplinirea criteriului privind condiţiile specifice impuse de natura
bunului concesionat ( formular nr. 7 )
9.  Dacă  la  licitație  participă,  în  numele  persoanei  juridice,  o  altă  persoană  decât
reprezentantul legal al acesteia, se va depune și împuternicire autentificată la notariat, în
original,  pentru  reprezentantul  persoanei  juridice  si  copie  act  de  identitate  al
împuternicitului; 
c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini: 
 -dovada achitării documentatiei de atribuire ( chitanţă sau ordin de plată )- copie
- dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie ( chitanta sau ordin de plată)– copie
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie ( chitanţa sau ordin de plată ) - copie
5.Pe plicul interior, care conţine oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau denumirea ofer-
tantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
6.Oferta va fi depusă într-un număr de  două exemplare ( un exemplar original şi un exem-
plar copie, acesta din urmă va rămâne sigilat la dosarul concesiunii ). Fiecare exemplar al
ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
7.Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
8.Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate  stabilită  de  concedent.  Perioada  de  valabilitate  a  ofertei  este  de  90  de  zile
calendaristice de la data depunerii acesteia.
9.Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data - limită pentru
depunere, stabilite în anunţul procedurii.
10.Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei in-
teresate.
11.Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei
- limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
12.Conţinutul  ofertelor  trebuie  să  rămână  confidenţial  până  la  data  stabilită  pentru
deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte
numai după această dată.
13.Organizatorul  licitaţiei  are  dreptul  să  descalifice  orice  oferta  care  nu  îndeplineşte
cumulativ, prin documentele prezentate, condiţiile de eligibilitate.



14.Revocarea  ofertei  de  catre  ofertant  in  perioada  de  valabilitate  a  acesteia,  potrivit
anuntului, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.
15.Revocarea  de  catre  ofertant  a  ofertei  dupa  adjudecare,  atrage  dupa  sine  pierderea
garantiei de participare si, daca este cazul, plata de daune interese de catre partea in culpa.

CAP. al V -lea. Informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate
pentru stabilirea ofertei castigatoare 

Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt: 
a) cel mai mare nivel al redevenţei – ponderea acestui criteriu de atribuire este de 40 %
din punctajul total –respectiv 40 p;
       

  Punctajul se acordă astfel:
1. Ofertantul care a oferit cel mai mare nivel al redevenţei va obţine 40 puncte.
2. Pentru ceilalţi ofertanţi, punctajul acordat la acest criteriu se va determina  prin apli-

carea următoarei formule:
          c = ( b x 40 puncte ) / a, unde:
a- Cel mai mare nivel al redevenţei oferite de către un participant la licitaţie;
b- Redevenţa oferită de către participantul pentru care se calculează punctajul;
c- Punctajul obţinut;

  b) capacitatea economico - financiară a ofertanţilor - ponderea acestui criteriu de at-
ribuire este de 30 % din punctajul total –respectiv 30 p;
           Punctajul se acordă astfel:

- Pentru  depunerea  declaraţiei  pe  propria  răspundere  că  dispune  de  resurse  financiare
pentru  1  an  de  derulare  a  contractului  de  concesiune,  raportat  la  nivelul  redevenţei
oferite  - 30 puncte

- Pentru nedepunerea  declaraţiei pe propria răspundere că dispune de resurse financiare
pentru  1  an  de  derulare  a  contractului  de  concesiune,  raportat  la  nivelul  redevenţei
oferite  - 0 puncte

c) protecţia mediului înconjurător - ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20 %
din punctajul total –respectiv 20 p;
          Punctajul se acordă astfel:

- pentru depunerea  declaraţiei pe propria răspundere că nu va utiliza terenul care face
obiectul  concesionării  pentru  depozitarea  deşeurilor  din  categoria  celor  periculoase,
toxice,  explozive,  menajere,  provenite  din  construcţii,  din  toaletarea  pomilor  sau
curăţarea, întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care
fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar – veterinare sau de
autorităţile de mediu, precum şi a deşeurilor de orice altă natură  – 20 puncte

- pentru nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere menţionată în alineatul anterior – 0
puncte
d) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat - ponderea acestui criteriu 
de atribuire este de 10 % din punctajul total –respectiv 10 p;
          Punctajul se acordă astfel:

- pentru  depunerea  declaraţiei  pe  propria  răspundere  privind  obligativitatea  utilizării
terenului care face  obiectul contractului de concesiune numai pentru destinaţia pentru
care  a  fost  concesionat,  respectiv  edificarea  de  locuinţă  şi  spaţii  construite  asociate
acesteia  – 10 puncte



- pentru nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere menţionată în alineatul anterior – 0
puncte

Cap. VI Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac

1. Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării,  se va putea face contestaţie, de
către orice persoană interesată, la Judecătoria Slobozia.

2. Contestaţia suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă.
 

Cap. VII. Informatii referitoare la clauzele contractuale ( contract de concesiune )

    I. Partile contractante
    Intre U.A.T Comuna Platonesti, cu sediul in comuna Platonesti, judetul Ialomita, cod fiscal
17541604, reprezentat prin domnul Ciriblan Romeo Sorin, avand functia de primar al comunei
Platonesti, in calitate de concedent, pe de o parte, si 
__________________________________________________________,  cu  domiciliul  in
localitatea  ___________________________,strada___________________________,
nr._______,  bl._______,
sc._______,et.______,ap.______,judetul________________________,identificat  prin  B.I.  /
C.I. seria_________, nr.________________, CNP_________________________________, in
calitate de concesionar, pe de alta parte, la data de_________________ la sediul concedentului,
s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

    II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. ( 1 ) Obiectul contractului de concesiune il constituie preluarea in concesiune a terenului
situat in intravilanul comunei Platonesti, judetul Ialomita,  in _______________
______________________________________________________________,  înscris  în  cartea
funciară nr. ___________ a comunei Platonesti,  avand urmatoarele vecinatati:
N :_____________________________________
S:______________________________________
E______________________________________
V______________________________________
    in conformitate cu obiectivele concedentului.
(  2  )  Obiectivele  concedentului  sunt:  -  concesionarea  terenului  in  vederea  realizarii  unei
locuinte si spatii construite asociate acestora;

III. Termenul

Art. 2. Durata concesiunii este de 49 de ani, incepand de la data de ______________________.

 IV. Redeventa si modalitatile de plata a redeventei

 Art. 3. Redeventa este de __________lei / mp / an, respectiv in total suma de ____________lei
/ an.
Art.  4.  (  1  )  Plata  redeventei  se  face  la  casieria  concedentului  sau  in  contul
RO89TREZ39121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Slobozia.
( 2 ) Redevenţa datorată de concesionar se indexează la 1 ianuarie al fiecărui an cu indicele de
inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent.
( 3 ) Redeventa se plateste anual, până la data de 31 decembrie.



( 4 )Neplata redeventei conduce la penalitati zilnice de 0,1% din valoarea redeventei neachitate
în termen.

V. Drepturile partilor

    Drepturile concesionarului

 Art. 5. ( 1 ) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe raspunderea
sa, bunul  ce fac obiectul contractului de concesiune.
( 2 ) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul
concesiunii,  potrivit  naturii  bunului  si  obiectivelor  stabilite  de  parti  prin  contractul  de
concesiune.
(  3 )  Concesionarul  poate instraina  investitia,  situatie  in  care dreptul  de concesiune asupra
bunului va fi preluat de catre noul proprietar, incheindu-se un nou contract de concesiune cu
acesta din urma, redeventa ramanand aceeasi, indexata cu nivelul inflatiei.
( 4 ) In caz de deces al concesionarului, investitia realizata se transmite mostenitorilor, acestia
preluand toate obligatiile asumate de catre acesta. Si in aceasta situatie se va incheia un nou
contract de concesiune.
   
 Drepturile concedentului
Art. 6. ( 1 ) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de
realizare a investitiilor, respectiv locuinta si spatii construite asociate acestora.
( 2 ) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului.
( 3 ) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului
de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.
( 4 ) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concedentul are dreptul sa
isi  manifeste  intentia  de  a  dobandi  bunurile  de  preluare  si  de  a  solicita  concesionarului
incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri. In termen de 30 de
zile calendaristice, concedentul este obligat sa isi exercite dreptul de optiune, sub sanctiunea
decaderii.

    VI. Obligatiile partilor - clauze stabilite in conditiile caietului de sarcini

    Obligatiile concesionarului
   Art. 7. ( 1 ) Concesionarul are obligatia sa respecte intocmai prevederile din oferta ce a stat la
baza adjudecarii licitatiei.
( 2 ) Concesionarul are obligatia de a obţine autorizaţia de construire şi de a incepe executia
constructiei ( locuinta si spatii construite asociate acestora ) in termen de de cel mult un an de la
data  obţinerii  actului  de  concesionare  a  terenului,  sub  sanctiunea  rezilierii  de  drept  a
contractului, fara nici o notificare prealabila in acest sens.
( 3 ) Concesionarul are obligatia sa realizeze lucrarile de investitii in conformitate cu caietul de
sarcini si numai in baza autorizatiei de construire eliberata de catre Consiliul local al comunei
Platonesti si a altor avize si acorduri, conform prevederilor Legii nr. 50 / 1991, cu modificarile
si completarile ulterioare.
( 4 ) Concesionarul are obligatia sa obtina toate avizele si acordurile legale pentru realizarea
constructiei si exploatarea obiectivului dupa punerea in functiune( protectia mediului, etc).
( 5 )  Concesionarul are obligatia sa execute din fondurile sale lucrarile de racordare la retelele
tehnico – edilitare din zona si sa obtina acordul detinatorilor.  Eventualele solutii  alternative
adoptate prin proiect ( alimentare cu apa, canalizare,  surse de incalzire, etc ) se executa pe
cheltuiala exclusiva a concesionarului.
(  6  )  Concesionarul  este  obligat  sa  exploateze  in  mod direct,  pe  riscul  si  raspunderea  sa,
bunurile care fac obiectul concesiunii.



( 7 ) Concesionarul nu poate subconcesiona și nici închiria bunul ce face obiectul concesiunii.
( 8 ) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa în termenul stabilit. Neplata redeventei
conduce la penalitati zilnice de 0,1% din valoarea redeventei neachitate.
( 9 ) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat
sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de
orice sarcini.
( 10 ) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de
concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fara a
putea solicita incetarea acestuia.
( 11 ) Concesionarul are obligatia sa se prezinte la Consiliul local al comunei Platonesti ori de
cate ori este solicitat si sa anunte, in termen de 30 de zile, orice schimbare a domiciliului.
      
    Obligatiile concedentului

Art. 8. ( 1 ) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor
rezultate din prezentul contract de concesiune.
( 2 ) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara
de cazurile prevazute expres de lege.
( 3 ) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura
sa aduca atingere drepturilor concesionarului.
      VII. Incetarea contractului de concesiune
Art.  9.  (  1  )  Contractul  de  concesiune  inceteaza  de  drept  la  expirarea  duratei  stabilite  in
contractul de concesiune, in masura in care partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in
conditiile prevazute de lege.
( 2 ) In cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se deruleaza in conditiile stabilite
initial.
Art. 10 ( 1 ) In cazul in care interesul national sau local o impune, contractul de concesiune
inceteaza  prin  denuntarea  unilaterala  de  catre  concedent,  cu  plata  unei  despagubiri  juste  si
prealabile in sarcina acestuia.
( 2 ) Concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune
si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.
( 3 ) Partile vor stabili cuantumul despagubirilor datorate concesionarului si modul de plata a
acestora. In caz de dezacord, acestea se stabilesc de catre instanta de judecata in a carei raza
teritoriala se afla sediul concedentului, daca partile nu stabilesc altfel.
Art. 11 In cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre una dintre parti prin
contractul de concesiune sau al incapacitatii indeplinirii acestora, cealalta parte este indreptatita
sa solicite instantei de judecata in a carei raza teritoriala se afla sediul concedentului sa se
pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despagubiri, daca partile nu stabilesc
altfel.
Art. 12. ( 1 ) In cazul disparitiei, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in
cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de indata
concedentului  disparitia  bunului  ori  imposibilitatea  obiectiva  de  exploatare  a  acestuia,
declarand renuntarea la concesiune.
( 2 ) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite
de concesionar ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (1).
Art.  13.  In  situatia  in  care  concesionarul  nu isi  indeplineste  obligatia  de  a  incepe executia
constructiei ( locuinta si spatii construite asociate acesteia ) in termen de de cel mult un an de la
data obţinerii actului de concesionare a terenului, contractul de concesiune se reziliaza de drept,
fara nici o notificare prealabila in acest sens.

Art.14. Contractul de concesiune încetează  prin consolidare,  dacă terenul şi construcţia devin
proprietatea aceleiaşi persoane.



 VIII. Raspunderea contractuala

Art. 15 - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract
de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

  IX. Litigii

Art. 16. ( 1 ) In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a acestuia.
( 2 ) In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin ca
acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente.
(  3  )  Solutionarea  litigiilor  de  orice  fel  ce  decurg  din  executarea  prezentului  contract  de
concesiune se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificarile ulterioare.

X. Definitii

Art.  17. ( 1 ) Prin forta majora, in sensul prezentului  contract de concesiune, se intelege o
imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu
insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila.
( 2 ) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea
prejudiciului  si  care  nu  implica  vinovatia  paznicului  juridic,  dar  care  nu  intrunesc
caracteristicile fortei majore.

 XI. DISPOZITII FINALE 

Art.  18.  (  1  )  Modificarea  sau adaptarea  prezentului  contract  se  va  face  numai  cu acordul
partilor, cu exceptiile prevazute.
( 2 ) Procesul verbal de predare – primire face parte integranta din prezentul contract.
Prezentul contract de concesiune a fost incheiat astazi,_____________, in 2 ( doua ) exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

                   Concedent,                                                                               Concesionar,
 U.A.T Comuna Platonesti,                                                   _______________________



                Cap al VIII – lea: Formulare
 

Formularul nr. 1
                                               
                                            OFERTA

       În vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului situat în intravilanul comunei
Platonesti, judeţul Ialomiţa, in ______________________________________
______________________________________________________________________,  in
suprafata  de  ________mp,  nr.  cadastral  ____________,  înscris  în  cartea  funciară  nr.
___________ a comunei Platonesti, având următoarele vecinatati: N –_______________
___________________________________; S –________________________________; E -
________________________________;  V  –  _______________________________,
licitaţie publică ce se desfăşoară la data de _________________,

    1.  Subsemnatul,_______________________________________,  cu  domiciliul  in
localitatea__________________________,str.__________________________,Bl._____,
nr._______, sc.______, etaj______, ap._____, judetul______________,legitimat cu C.I.  /
B.I.  seria________,  nr.______________,  eliberat  /  a  la  data  de  _________________de
catre_________________________________, CNP ___________________________, 
      2.Subscrisa__________________________________cu  sediul  social  în
localitatea__________________________,  strada  _______________________________
bl._____,  sc._____,  etaj____,  ap____,judetul  ____________________,  /  inregistrata  la
Oficiul  Registrului  Comertului  sub  nr.________________,   avand  C.U.I
_______________________________reprezentată  de  către  domnul  /  doamna
_____________________________________,  cu  domiciliul  în  localitatea
__________________________,  strada  ____________________________  bl._____,
sc._____,  etaj____,  ap____,  judetul  ____________________,  având   CNP,
________________,  legitimat  cu  B.I.  /  C.I.  seria  _______nr________eliberat  de
__________________________, la data de _______________, în calitate de reprezentant
legal,
     3. Prin împuternicit ___________________________________________ domiciliat în
localitatea __________________________, strada ____________________________ 
bl._____,  sc._____,  etaj____,  ap____,  judetul  ____________________,  având
CNP____________________, legitimat cu B.I. / C.I. seria _______nr________ eliberat de
______________________,  la data de _______________
        declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de lege pentru declaratiile
nesincere, ca am luat cunostinta si ma oblig sa respect conditiile stabilite prin Hotararea
Consiliului  local  al  comunei  Platonesti  nr.  _________  din  ______________  si  a
documentatiei de atribuire a contractelor de concesiune avand ca obiect terenul, proprietate
privata a comunei Platonesti, situat in intravilanul comunei Platonesti, mai sus menţionat.
        Declar pe propria răspundere că îmi menţin prezenta ofertă  pe o perioadă de 90 de zile
calendaristice de la data depunerii acesteia.
     
         Preţul oferit este de _____________ lei / mp / an.

              DATA,                                                                       OFERTANT, 

_____________________                                                     SEMNATURA, LS 



Formularul nr. 2

OFERTANTUL                                                    
                                                                              
-----------------------------
( denumirea / numele şi prenumele)

FIŞA CU INFORMAŢII

la  licitaţia  publică  în  vederea  concesionării  terenului  situat  în  intravilanul  comunei  Platonesti,
judeţul  Ialomiţa,  strada  ________________________________________________________  nr.
______, in suprafata de ________mp, nr. cadastral  ____________, înscris în cartea funciară nr.
___________  a  comunei  Platonesti,  având  următoarele  vecinatăţi:  N
-________________________________________; S –_________________________________; E
-  __________________________________;  V  –  _______________________________,  licitaţie
publică ce se desfăşoară la data de _________________,

1.Denumirea / Numele şi prenumele:.................................................................................
2.Codul fiscal / CNP:.........................................................................................................
3.Sediul central / Domiciliul..............................................................................................
............................................................................................................................................
4.Telefon ..................................fax....................................email.......................................
5.Număr  înregistrare  la  Registrul  Comerţului  (  pentru  persoanele
juridice ) ................................................................................................
6.Act de identitate ( seria, nr. data eliberării, pentru persoanele fizice )..........................
7.Obiectul de activitate ( pentru persoanele juridice ).......................................................
...........................................................................................................................................
8.Birourile filialelor / sucursalelor, dacă este cazul, pentru persoanele juridice – adresele complete,
tel  /  fax,  certificatele  înmatriculare  /
înregistrare : .........................................................................................................................................
..
...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
9.Reprezentant  legal  persoană juridică  (  nume şi  prenume,  CNP, domiciliu,  seria  si  nr  act  de
identitate )................................................................................................................
............................................................................................................................................
10.Împuternicit ( dacă este cazul ).....................................................................................
11.Adresa de corespondenţă:.............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

      Data,                                                                                                     Ofertant,

____________                                                                                   ______________



                                                                                                   Formularul nr.3              

Declaraţie de participare la licitaţie

I.Subsemnatul / Subsemnata / Subscrisa ________________________________, ofertant /
împuternicit  al  ___________________________________,  participant  la  licitaţia  publică
din data de ____________, având ca obiect concesionarea terenului situat in intravilanul
comunei Platonesti, judetul Ialomita,_______________________________
______________________________________________________________________  in
suprafata de ____________mp, nr. cadastral ____________, înscris în cartea funciară nr.
______________ a comunei Platonesti, organizată de către COMUNA PLATONESTI, în
calitate  de  proprietar,  certific   prin  prezenta  că  informaţiile  conţinute  sunt  adevărate  şi
complete din toate punctele de vedere.
II.Certific, prin prezenta, în numele ______________________________, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt  descalificarea  mea  de  la  procedura  de  licitaţie  în  condiţiile  în  care  cele

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi / sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare  semnătură  prezentă  pe  acest  document  reprezintă  persoana  desemnată  să

înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege orice persoană fizică, alta

decât  ofertantul  în  numele  căruia  formulăm prezentul  certificat,  care  ofertează  în
cadrul  aceleiaşi  proceduri  de  licitaţie,  sau  ar  putea  oferta,  întrunind condiţiile  de
participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte preţurile,  intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau
intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură
cu obiectul respectivei proceduri;

7. detaliile  prezentate în  ofertă nu au fost  comunicate,  direct  sau indirect,  nici  unui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţate de proprietar;

III.Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Detalii despre ofertant:
Numele şi prenumele ofertantului________________________________________
Adresa____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Adresa de corespondenţă ( dacă este diferită de adresa de domiciliu )________________
_______________________________________________________________________
Telefon / fax_____________________________
Data completării__________________________
 
                                                                 Ofertant,
                                                        ___________________



                                                                                              Formularul nr. 4

Declaraţie pe propria răspundere

       Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul
de  identitate  seria  ............,  nr.  ...……........,  eliberat  de  ....…….......……..  la  data
de  ..................,  cu  domiciliul  în  localitatea  .................…………….,  str.  .....
………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul
............……………….,  având  CNP...........................................  în  calitate  de  reprezentant
legal al .............…………………..………., cu sediul social în localitatea
 __________________________,  strada  ____________________________________
bl._____,  sc._____,  etaj____,  ap____,judetul  ____________________,  /  inregistrata  la
Oficiul  Registrului  Comertului  sub  nr.________________,   avand  C.U.I
_______________________________declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancțiunile
prevăzute  de  legea  penală  pentru  declaraţiile  nesincere,  că  persoana
juridică_____________________  nu  se  află  în  stare  de  insolvenţă,  faliment  sau
lichidare.

              Data,                                                               Reprezentant Legal,
                                                                                      Nume și prenume
                                                                                       Semnătura



Formularul nr. 5

OFERTANTUL       
……………………………………
( denumirea / numele şi prenumele)

DECLARAŢIE

        Subsemnatul(a)  /  Subscrisa..............................................................................................., în
calitate de ofertant  la  licitaţia  publică  organizată  de  COMUNA  PLATONESTI,  la  data  de
___________________,   în  vederea  concesionării  terenului  situat  în  intravilanul  comunei
Platonesti, judeţul Ialomiţa, strada ________________________________________________  nr.
______, in suprafata de ________mp, nr. cadastral  ____________, înscris în cartea funciară nr.
___________  a  comunei  Platonesti,  având  următoarele  vecinatăţi:  N
-________________________________________; S –_________________________________; E
- __________________________________; V – _______________________________, 
  
   declar pe propria răspundere că dispun de resursele financiare necesare pentru 1 an de
derulare a contractului de concesiune, raportat la nivelul redevenţei oferite.
       În cazul neachitării redevenţei din culpă proprie, înțeleg să suport consecințele prevăzute în
documentația de atribuire cu privire la acest aspect.
      Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea  prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

          Data,                                                                                                Ofertant,
                                                ………………………….

                                                             (semnatura autorizata )

                                             



Formularul nr. 6

OFERTANTUL       
……………………………………
( denumirea / numele şi prenumele)

DECLARAŢIE

        Subsemnatul(a)  /  Subscrisa..............................................................................................., în
calitate de ofertant  la  licitaţia  publică  organizată  de  COMUNA  PLATONESTI,  la  data  de
___________________,   în  vederea concesionării  terenului  situat  în  intravilanul  comunei
Platonesti, judeţul Ialomiţa, strada ________________________________________________  nr.
______, in suprafata de ________mp, nr. cadastral  ____________, înscris în cartea funciară nr.
___________  a  comunei  Platonesti,  având  următoarele  vecinatăţi:  N
-________________________________________; S –_________________________________; E
- __________________________________; V – _______________________________, 
   declar pe propria răspundere că nu voi utiliza terenul care face obiectul concesionării
pentru depozitarea deşeurilor din categoria celor periculoase,  toxice,  explozive,  menajere,
provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea, întreţinerea spaţiilor verzi
ori  provenite  din  diverse  procese  tehnologice  care  fac  obiectul  unor  tratamente  speciale
autorizate  de  direcţiile  sanitar  –  veterinare  sau  de  autorităţile  de  mediu,  precum  şi  a
deşeurilor de orice altă natură.
        Mă angajez să respect regulile obligatorii referitoare la  condiţiile de mediu, prevăzute
în documentația de atribuire.

      Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de

încălcarea  prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

          Data,                                                                                                Ofertant,
                                                ………………………….

                                                             (semnatura autorizata )



Formularul nr. 7

OFERTANTUL       
……………………………………
( denumirea / numele şi prenumele)

DECLARAŢIE

        Subsemnatul(a)  /  Subscrisa..............................................................................................., în
calitate de ofertant  la  licitaţia  publică  organizată  de  COMUNA  PLATONESTI,  la  data  de
___________________,   în  vederea concesionării  terenului  situat  în  intravilanul  comunei
Platonesti, judeţul Ialomiţa, strada ________________________________________________  nr.
______, in suprafata de ________mp, nr. cadastral  ____________, înscris în cartea funciară nr.
___________  a  comunei  Platonesti,  având  următoarele  vecinatăţi:  N
-________________________________________; S –_________________________________; E
- __________________________________; V – _______________________________, 
 
     declar pe propria răspundere că voi utiliza terenul care face obiectul contractului de
concesiune numai pentru destinaţia pentru care a fost concesionat, respectiv edificarea de
locuinţă  şi  spaţii  construite  asociate  acesteia,  în  condiţiile  stabilite  în  documentaţia  de
atribuire.

      Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de

încălcarea  prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

          Data,                                                                                                Ofertant,
                                                ………………………….

                                                             (semnatura autorizata )

                                   
                     
               



ROMANIA                                              Anexa nr.3 la  HCL nr.16/2022
JUDETUL IALOMITA                         

ELEMENTE DE IDENTIFICARE
A TERENURILOR CARE URMEAZĂ A SE CONCESIONA

Nr.
crt

Bunul care se concesioneaza

Adresa 

Suprafata 
( mp)

Categoria de 
folosinţă

Situatie juridica

1. T-31 p1001 C.F. 22489

Strada Digului nr.10 
LACUSTENI

709 mp

Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti, 

2. T-31 P1002 C.F 25501
Strada Digului nr.12

LACUSTENI

747 mp

Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

3 Cvartal 53 lot 2 cf 22491
Lot 2

Strada Principală nr.36 B
cvartal

999 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

4 Cvartal 53 lot 2 cf 22497
Lot 3

Strada Principală nr.36 C
cvartal

995 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

5 Cvartal 53 CF 22490
Lot 4

Strada Principală nr.36 D

999 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

6 Cvartal 53
Lot 5

Strada Căminului nr.19A

995 Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

7 Cvartal 53 CF 22488 
Lot 6

Strada Căminului nr.19B

999 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

8 Cvartal 53 
CF 22495

Lot 7
Strada Căminului nr.19C

997 mp Curţi - 
construcţii

Domeniul privat 
al comunei 
Platonesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       
       PANAIT AUREL                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                         GRIGORE ARTEMIZIA





         ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea a 2 consilieri locali  membrii in comisia de evaluare a
secretarului general al UAT Platonesti

Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:

-Art.485 alin 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificarile si completarile
ulterioare 
-adresa Institutiei Prefectului nr.3008/24.02.2022

În conformitate cu:
-OUG  57/2019  privind  Codul  administrativ  Codul  administrativ   cu  modificarile  si
completarile ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.  Se  aproba  desemnarea   a  2  consilieri  locali  –  Lentu  Neculae  si
Moldoveanu  Silvia  , membrii in comisia de evaluare a secretarului general al UAT
Platonesti.
          Art. 2.  Primarul comunei Platonesti şi personalul din cadrul aparatului de
specialitate al  primarului  comunei  Platonesti vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri,  care va fi comunicată persoanelor interesate şi publicată   prin
grija secretarului general al comunei Platonesti.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,
       PANAIT AUREL                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                         GRIGORE ARTEMIZIA
                                                                                         

Nr. 17
Adoptată astăzi, 17.03.2022
La Platonesti



         ROMÂNIA

  JUDEŢUL IALOMIŢA

  CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ă R Â R E

            privind aprobarea regulamentului cu privire la  constatarea și sancționarea unor fapte, ce 
constitue  contravenții, săvârșite pe raza administrativ teritorială  a comunei Platonesti, județul  
                                                                    Ialomița

Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:

 -   art. 30 alin 7 din Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților
 -   art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
 -  art.7 alin (3) lit. b),art. 90, art. 96, art. 97 alin (1) lit. b) din   OUG nr. 195 din 22 decembrie  2005 privind 
protecţia mediului
-OUG  nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor
-LEGEII nr.10 din 18 ianuarie 1995(*republicată*)privind calitatea în construcţii
-LEGEII nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din intravilanul localităţilor*)
- LEGII nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*)
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme  de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
-LEGE nr. 62 din 9 martie 2018
privind combaterea buruienii ambrozia
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-prevederile art. 2-8 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 
 
        În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (7) lit. g) și i) din OUG 57/2019
actualizata, privind Codul Administrativ ,
 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă  Regulamentul privind  constatarea și sancționarea unor fapte, ce constitue contravenții, 
săvârșite pe  raza administrativ teritorială a comunei Platonesti, județul Ialomița , conform anexei 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 Art. 2. –  Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se va face de către primarul, viceprimarul 
comunei Platonesti sau de către altă persoană împuternicită de către primar-Politia locala a comunei 
Platonesti.
 Art.3. –  Se aprobă modelul de Proces - verbal de constatare și sancționare a contravențiilor conform anexei
2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și viceprimarul  comunei
PLATONESTI, judeţul IALOMIŢA   și va fi comunicat prin grija secretarului general al comunei.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,
       PANAIT AUREL                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                         GRIGORE ARTEMIZIA
                                                                                         

Nr. 18
Adoptată astăzi, 17.03.2022
La Platonesti



                                                                                     ANEXĂ 1. la  HCL  nr..17./2022 
                                         

REGULAMENT
privind organizarea constatatării și sancționării unor fapte ce constitue contravenții, săvârșite pe

raza administrativ teritorială a comunei Platonesti, județul Ialomița

CAP. I
DISPOZIȚII GENERALE 
Art.1.
Prezentul Regulament s-a întocmit avându-se în vedere următoarele prevederi legale:

 ORDONANŢA nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
 LEGEA serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 2006
 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor
 LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii
 LEGEA  nr.  24  din  15  ianuarie  2007  privind  reglementarea  şi  administrarea  spaţiilor  verzi  din

intravilanul localităţilor
 LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme  de

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 LEGEA nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013  privind organizarea,  administrarea şi

exploatarea  pajiştilor  permanente  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  fondului  funciar  nr.
18/1991

 ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului

Art.2 
(1) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Comunei Platonesti, buna gospodărire a acestuia
şi  respectarea  normelor  de igienă  constituie  o obligaţie  fundamentală  a  autorităţii  administraţiei  publice
locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.  
(2) În conformitate cu prevederile art. 8 din OG nr. 21/2002 privind Gospodărirea localităților urbane și
rurale, Consiliile locale și primarii au obligaţia să asigure, în condiţiile legii:
    a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de
specialitate ale statului;
    b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
    c)  prevenirea  poluarii  accidentale  a  mediului  sau  a  surselor  şi  cursurilor  de  apa,  prin  depozitarea
necontrolata a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
    d)  realizarea  unor  sisteme  moderne  de  colectare,  depozitare,  transport  şi  prelucrare  a  deşeurilor  şi
gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
    e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate,
precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
    f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a ghetii de pe străzi şi
trotuare,  colectarea  şi  depozitarea  reziduurilor  menajere  şi  stradale,  sortarea  şi  valorificarea  resurselor
materiale refolosibile;
    g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curăţarea şi amenajarea
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
    h) finalizarea construcţiilor începute;
    i) întreţinerea în buna stare a construcţiilor existente, repararea şi zugravirea periodică a acestora;
    j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
    k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre şi
prevenirea poluarii apelor;
    l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
    m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;



     n)  buna  organizare  şi  funcţionare  a  transportului  în  comun,  păstrarea  curăţeniei  şi  aspectului
corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
     o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;
     p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, gradinilor
publice, a terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
     r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, sali de sport,
stadioane şi în celelalte unităţi de cultura şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în
administrarea consiliului local;
     s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul
comunei sau oraşului.

(3) În conformitate cu prevederile art. 9 din OG nr.21/30.01.2002 pivind Gospodărirea localităților urbane și
rurale  instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii:
    a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi
împrejmuirile  acestora,  precum  şi  instalaţiile  aferente  acestora,  prin  efectuarea  lucrărilor  de  reparaţii,
amenajări şi a altor lucrări specifice;
    b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 
    c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a
faţadelor  imobilelor  pe  care  le  au  în  proprietate,  inclusiv  spălarea,  curăţarea  şi  zugrăvirea  periodică  a
acestora;
    d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de
acces;
    e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de
curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
    f) să  depoziteze  corespunzător  reziduurile  menajere,  industriale,  agricole,  precum  şi  materialele
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;
    g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care
le folosesc;
    h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de
pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
    i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;
    j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
    k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
    l)  să  finalizeze  construcţiile  începute,  pe  baza  autorizaţiilor  eliberate  de  primari,  în  condiţiile  şi  în
termenele stabilite de acestea;
    m)  să  nu  ocupe  domeniul  public  cu  vehicule  în  afara  spaţiilor  marcate  expres  de  administratorul
domeniului public. 
   
(4) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (3) lit. d), e), f), h), i) şi k) în termenele notificate de
primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către
autoritatea  administraţiei  publice  locale  a  acţiunilor  de curăţare  şi  igienizare.  Lucrările  se  efectuează  în
numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în
bugetul  local,  cu condiţia  constituirii  dreptului  de creanţă şi  a  recuperării  cheltuielilor  de la  proprietarii
notificaţi în condiţiile legii.
   
(5) În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (4) nu permite accesul în imobilul supus
lucrărilor  de  intervenţie  în  vederea  executării  acestora  de către  autoritatea  administraţiei  publice  locale,
primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea
părţilor.



CAP. II  FAPTE ȘI CONTRAVENȚII

Art. 3  
(1 ) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă sau avertisment, încălcarea următoarele  prevederi
legale:

Nr.
crt
.

Actul normativ
de

reglementare
DESCRIEREA FAPTEI

Amendă

Pers.
Fizică

lei

Pers.
juridică

lei

1

LEGEA
serviciului de
salubrizare a

localităţilor nr.
101 din 25

aprilie 2006

art.24 alin (6)  lit.  d) : Neasigurarea, de către
utilizatorii  serviciului  de  salubrizare,  a
precolectării  separate, în recipientele asigurate
de operatorul serviciului, distinct inscripţionate
şi  amplasate  în  spaţii  special  amenajate,  a
deşeurilor  pe  care  le-au  generat  în  propria
gospodărie  sau  ca  urmare  a  activităţilor
lucrative pe care le desfăşoară

100-300 100-300

2

LEGEA
serviciului de
salubrizare a

localităţilor nr.
101 din 25

aprilie 2006

art.30  alin  (4):  Aprinderea  şi/sau  arderea
deşeurilor  din  recipientele  de  precolectare  și
colectare  sau  de  ardere  a  deşeurilor  vegetale
rezultate  de  la  operaţiunile  de  curăţare  a
spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc.

1.500-3.000 1.500-3.000

3

OUG nr. 195
din 22

decembrie 2005
privind protecţia

mediului

art.96  alin  (1)  pct.  6:  Neîntreținerea  de  către
proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau
fără  titlu,   a  perdelelor  forestiere  şi
aliniamentelor  de  protecţie,  spaţiile  verzi,
parcurile,  gardurile  vii  pentru  îmbunătăţirea
capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţie
fonică şi eoliană,
art.96 alin (1)  pct. 15: Degradarea mediul prin
depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
art.96 alin (1)  pct. 26:  Deversarea în apele de
suprafaţă  sau  subterane  ape  uzate,  fecaloid
menajere; - pentru persoane fizice
art.  96  alin  (2)  pct.  32:  Poluarea  apelor  de
suprafaţă  prin  spălarea  de  obiecte,  produse,
ambalaje, materiale;
art.96 alin (2)  pct. 33:  Deversarea în apele de
suprafaţă  sau  subterane  ape  uzate,  fecaloid
menajere; - pentru persoane juridice
art.96 alin (2) pct. 34: Aruncarea şi  depozitarea
pe maluri, în albiile râurilor, apele de suprafaţa
şi în zonele umede deşeuri de orice fel;

3.000- 6.000
25.000-50.000

4

OUG nr. 92 din
19 august 2021
privind regimul

deşeurilor

art.  8 alin  (1):  Neclasificarea  și  necodificarea
cumulativă în lista deşeurilor prevăzută la art. 7
alin. (1) din ordonanță, de catre  Producătorii şi
deţinătorii de deşeuri, persoane juridice
art. 8 alin (4):  Neefectuarea și nedeținerea, de
catre  producătorii  şi  deţinătorii  de  deşeuri
persoane  juridice  a  unei  caracterizări  a
deşeurilor  periculoase  generate  din  propria
activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate
periculoase din cauza originii  sau compoziţiei
şi  dacă  acestea  prezintă  una  sau  mai  multe
dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.la
lege

20.000-40.000



5

OUG nr. 92 din
19 august 2021
privind regimul

deşeurilor

art.15  alin.  (1):  Nepregătitrea  deșeurilor,  de
catre  producători   şi  deţinători,  pentru
reutilizare, reciclate sau pentru supunerea altor
operaţiuni  de  valorificare,  în  conformitate  cu
prevederile art. 4 şi art. 21 din OUG 92/2021
art.15  alin.  (3):  Nedeținerea  de  spaţii  special
amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii
care  să  garanteze  reducerea  riscului  pentru
sănătatea  umană  şi  deteriorării  calităţii
mediului

5.000-15.000 20.000-40.000

6

OUG nr. 92 din
19 august 2021
privind regimul

deşeurilor

art. 20 alin (3): Abandonarea deşeurilor
art. 20 alin (4):  Eliminarea deşeurilor în afara
spaţiilor autorizate în acest scop
art. 20 alin (5): Incendierea deşeurilor de orice
fel

10.000-
20.000

50.000-70.000

7

OUG nr. 92 din
19 august 2021
privind regimul

deşeurilor

art.  30  alin  (4)  :Nedepunerea,  de  catre
persoanele  fizice,  a  deşeurilor  provenite  din
gospodărie,  pe tipuri,  în sistemul de colectare
separată a deşeurilor municipale gestionate de
operatorii  economici  prevăzuţi  în  Legea  nr.
101/2006,inclusiv în centrele  prevăzute la art.
60 pct. A lit. h) şi i) din…de unde?? Din ce act
normativ…
art. 30 alin (5): Nepredarea de catre persoanele
fizice    a  uleiurilor   vegetale  folosite
operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare
activităţi  de salubritate,  colectare,  valorificare
şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

3.000-6.000

8

OUG nr. 92 din
19 august 2021
privind regimul

deşeurilor

art. 11: Reclasificarea deşeurilor periculoase ca
deşeuri nepericuloase de către producătorul sau
deţinătorul  de  deşeuri  prin  diluarea  sau
amestecarea  acestora  în  scopul  de  a  diminua
concentraţiile  iniţiale  de substanţe  periculoase
la  un  nivel  mai  mic  decât  nivelul  prevăzut
pentru  ca  un  deşeu  să  fie  definit  ca  fiind
periculos.
art.  32  alin  (1):Neinformarea  publicului,  de
catre  producătorii  şi  importatorii  de uleiuri  şi
lubrifianţi,  asupra  necesităţii  colectării  şi
despre beneficiile aduse de valorificarea şi/sau
eliminarea  adecvate  a  uleiurilor  uzate;
-informaţia trebuie amplasată în locuri vizibile
la toate punctele de comercializare şi trebuie să
conţină  următorul  text:    "Acest  ulei  trebuie
predat unui colector autorizat după utilizare!"
art.  32  alin  (2):Neinscripţionarea       pe
ambalajul uleiurilor de motor şi de transmisie
destinate comercializării următorul text: „Acest
ulei trebuie predat unui colector autorizat după
utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei
cu solvenţi, lichid de frână şi lichid de răcire.
Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant
în amestec cu motorină“.

5.000-10.000



9

LEGE nr. 24 din
15 ianuarie 2007

privind
reglementarea şi

administrarea
spaţiilor verzi

din intravilanul
localităţilor

Art. 5 lit. a): Aruncarea oricărui   fel de deşeuri
pe teritoriul spaţiilor verzi;
Art. 5 lit. f):  Neasigurarea integrității, refacerii
şi îngrijirii spaţiilor verzi aflate în proprietatea
lor;
Art.  5  lit.  g):Necooperarea  cu  autorităţile
teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului,
cu  autorităţile  centrale  pentru  amenajarea
teritoriului  şi  cu  autorităţile  administraţiei
publice locale la toate lucrările preconizate în
spaţiile verzi
Art.  21  lit.a):  Folosirea  neautorizată  a
terenurilor cu spaţii verzi;
Art.  21  lit.  f):  Deteriorarea  spaţiilor  verzi  în
urma  incendiilor  sau  a  comportării
iresponsabile cu focul;
Art. 21 g): Aruncarea pe spaţiile verzi de mase
plastice,  hârtii,  sticle,  resturi  animaliere,
deşeuri menajere şi orice alte deşeuri;
Art.  21  lit.  h):Distrugerea  sau  deteriorarea
drumurilor,  aleilor,  sistemelor  de  drenaj,
instalaţiilor  tehnice  şi  inginereşti  din  spaţiile
verzi;
Art. 21 lit.i):  Colectarea plantelor medicinale,
a fructelor şi a ierbii de gazon;
Art.  21  lit.  k):  Decopertarea  litierei  şi
deteriorarea păturii vii şi a stratului de sol fertil;
Art. 21 lit.  l):  Capturarea animalelor protejate
integrate ecosistemului spaţiului verde;

100-200 1.000-10.000

10

Legea nr. 24 din
15 ianuarie 2007

privind
reglementarea şi

administrarea
spaţiilor verzi

din intravilanul
localităţilor

art. 5 lit b): Nerespectarea regulilor de apărare
împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;
art. 5 lit c): Tăierea neautorizată sau vătămarea
arborilor  şi  arbuştilor,  deteriorări  ale
aranjamentelor  florale  şi  ale  gazonului,
distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor
de  păsări  şi  adăposturilor  de  animale,  ale
construcţiilor  şi  instalaţiilor  utilitare  şi
ornamentale existente pe spaţiile verzi;
art.  21 lit  b):  Nerespectarea cerinţelor  privind
proiectarea, construirea şi darea în exploatare a
obiectivelor în spaţiile verzi;
art.  21  lit  d):  Desfăşurarea  neautorizată  a
activităţilor economice,  de turism şi agrement
în spaţiile verzi;
art. 21 lit e):  Ocuparea nelegitimă a terenurilor
cu spaţii verzi;
art. 21 lit j):  Păşunatul pe spaţii verzi;
art. 21 lit m):  Plimbarea şi îmbăierea câinilor şi
a altor animale în afara spaţiilor amenajate;
art.  21 lit  n):   Distrugerea spaţiilor verzi prin
poluare cu ape reziduale, chimicale, deşeuri de
producţie, produse petroliere sau alte substanţe
nocive.

200-1.000 1.000-5000

11 Constituie  contravenţie  săvârşirea  oricăreia
dintre următoarele fapte,  dacă nu sunt comise
în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale,
să fie considerate infracţiuni:



Legea nr. 61 din
27 septembrie
1991 pentru
sancţionarea
faptelor de

încălcare a unor
norme  de
convieţuire

socială, a ordinii
şi liniştii publice

art.  2  pct.3:Apelarea,  în  mod  repetat,  la  mila
publicului, de către o persoană aptă de muncă,
precum  şi  determinarea  unei  persoane  la
săvârşirea unor astfel de fapte;
art.  2  pct.4:  Aruncarea  asupra  unei  persoane,
construcţii sau asupra unui mijloc de transport
cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante,
iritant-lacrimogene  sau  cu  efect  paralizant,
corosive  sau  care  murdăresc,  dacă  nu  s-au
produs  vătămări  ale  integrităţii  corporale  sau
sănătăţii, ori pagube materiale;
art. 2 pct.11:  Alarmarea publicului, a organelor
specializate pentru a interveni în caz de pericol
ori a organelor de menţinere a ordinii publice,
prin darea semnalelor de pericol sau, după caz,
prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără
motiv întemeiat;
art. 2 pct.14:  scrierea sau desenarea, fără drept,
pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte
de  folosinţă  comună  aflate  în  locuri  publice,
deteriorarea  prin  orice  mijloc  a  acestora,
precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept,
a  reclamelor,  anunţurilor  şi  afişelor  legal
expuse în locuri anume destinate;
art.  2  pct.17:   Lăsarea  în  libertate  ori  fără
supraveghere  a  animalelor  care  pot  prezenta
pericol pentru persoane sau bunuri;
art. 2 pct.18: refuzul consumatorului de a părăsi
un  local  public  în  care  se  consumă  băuturi
alcoolice, după ora de închidere sau la cererea
îndreptăţită a unui salariat al localului;
art. 2 pct.22:  servirea cu băuturi alcoolice, în
localurile  publice,  a  consumatorilor  aflaţi  în
vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;
art. 2 pct.33:  neluarea de către părinţi sau de
către  persoanele  cărora  li  s-a  încredinţat  spre
creştere şi educare un minor în vârstă de până
la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori
debil  mintal  a  măsurilor  necesare  pentru  a-l
împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie
sau prostituţie;
art. 2 pct.34: lăsarea fără supraveghere a unui
bolnav  mintal  periculos,  de  către  persoanele
care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi,
precum şi  neanunţarea  organelor  sanitare  sau
ale poliţiei în caz de scăpare de sub pază sau
supraveghere;

100- 500



12

Legea nr. 61 din
27 septembrie

1991
pentru

sancţionarea
faptelor de

încălcare a unor
norme  de
convieţuire

socială, a ordinii
şi liniştii publice

Constituie  contravenţie  săvârşirea  oricăreia
dintre următoarele fapte,  dacă nu sunt comise
în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale,
să fie considerate infracţiuni:
art. 2 pct 1:Săvârşirea în public de fapte, acte
sau  gesturi  obscene,  proferarea  de  injurii,
expresii  jignitoare  sau  vulgare,  ameninţări  cu
acte  de  violenţă  împotriva  persoanelor  sau
bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea
şi liniştea publică sau să provoace indignarea
cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea
acestora;
art.  2  pct  12: Întreruperea  curentului  electric
sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc
la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de
spectacol sau în alte locuri publice;
art.  2  pct  16: Deteriorarea,  ridicarea  sau
mutarea,  fără  drept,  a  semnelor  sau
indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori
a celor care semnalează existenţa unui pericol
pentru viaţa persoanelor;
art.  2  pct  24:  Provocarea  ori  participarea
efectivă  la  scandal,  în  locuri  sau  localuri
publice;
art.  2 pct 25: Tulburarea,  fără drept,  a liniştii
locuitorilor  prin  producerea  de  zgomote  cu
orice  aparat  sau  obiect  ori  prin  strigăte  sau
larmă;
art. 2 pct 28:Alungarea din locuinţa comună a
soţului  sau  soţiei,  a  copiilor,  precum  şi  a
oricărei alte persoane aflate în întreţinere;

200- 1.000

13

Legea nr. 61 din
27 septembrie
1991 pentru
sancţionarea
faptelor de

încălcare a unor
norme  de
convieţuire

socială, a ordinii
şi liniştii publice

Constituie  contravenţie  săvârşirea  oricăreia
dintre următoarele fapte,  dacă nu sunt comise
în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale,
să fie considerate infracţiuni :
art.  2  pct.   31:  Refuzul  unei  persoane  de  a
furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau
de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori
la invitaţia  justificată  a organelor  de urmărire
penală sau a organelor de ordine publică, aflate
în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
art.  2  pct.  32:  Îndemnul  sub  orice  formă  al
minorilor la săvârşirea de contravenţii;

500-1.500

14

Legea nr. 61 din
27 septembrie
1991 pentru
sancţionarea
faptelor de

încălcare a unor
norme  de
convieţuire

socială, a ordinii
şi liniştii publice

art.  2   pct.21:  Desfacerea,  comercializarea  şi
consumul  băuturilor  alcoolice  în  locurile
publice,  la intrarea în curţile şi în interioarele
lor,  cum sunt:  spitale  şi  alte  unităţi  sanitare,
centre  de  plasament  al  minorilor,  unităţi  şi
instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de
cult şi instituţii religioase aferente cultelor care
interzic  consumul  băuturilor  alcoolice  în
practicarea religiei respective, pe trotuarele sau
aleile de acces ale acestora;

100-500 100-500



15

LEGEA nr. 61
din 27

septembrie 1991
pentru

sancţionarea
faptelor de

încălcare a unor
norme  de
convieţuire

socială, a ordinii
şi liniştii publice

art.  2  pct.  35:  Neasigurarea  de  către
responsabili sau patroni, prin personal propriu
ori  specializat,  a  ordinii  publice  în  localuri
publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi,
pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distracţie
sau de agrement pe care le conduc, precum şi
refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în
drept pentru restabilirea în locurile respective a
ordinii  publice  ori  pentru  luarea  măsurilor
împotriva persoanelor care au încălcat legea;
art. 2 pct. 36: Împiedicarea, sub orice formă, a
organelor  însărcinate  cu  menţinerea  ordinii
publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu
privind  legitimarea  sau  conducerea  unei
persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de
stat  sau  de  a  lua  măsurile  necesare  pentru
menţinerea ori restabilirea ordinii publice.

3.000- 6.000

16

LEGE nr. 62 din
9 martie

2018privind
combaterea
buruienii
ambrozia

Nerespectarea prevederilor art. 1* din Lege cu
privire  la  obligația  distrugerii  buruienii
ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia de
către  proprietarii  sau  deţinătorii  de  terenuri,
beneficiarii  lucrărilor  de  construcţii,
administratorii  drumurilor  publice,  căilor
ferate,  cursurilor  de  apă,  lacurilor,  sistemelor
de irigaţii şi ai bazinelor piscicole.
*Art.  1  prevede  ca  Proprietarii  sau  deținătorii  de  terenuri,
administratorii  drumurilor  publice,  căilor  ferate,  cursurilor  de  apă,
lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să
desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii
ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea
instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în
cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.(2) În scopul
distrugerii  buruienii  ambrozia  și  al  prevenirii  răspândirii  acesteia,
proprietarii  sau  deținătorii  de  terenuri,  administratorii  drumurilor
publice,  căilor  ferate,  cursurilor  de  apă,  lacurilor,  sistemelor  de
irigații  și  ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic,  în perioada
cuprinsă  între  răsărirea  acestei  plante  și  apariția  primelor
inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui
an,  lucrări  de  întreținere  a  terenurilor  prin  cosire,  smulgere,
erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin
până  la  sfârșitul  perioadei  de  vegetație  a  buruienii  ambrozia.(3)
Beneficiarii  lucrărilor  de  construcții  au  obligația  ca  pe  terenurile
afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării
sau răspândirii buruienii ambrozia

Nerespectarea prevederilor din avertisment de către
proprietarii  sau deținătorii  de terenuri,  beneficiarii
lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor
publice,  căilor  ferate,  cursurilor  de  apă,  lacurilor,
sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole

avertisment

1.000-
5.000

avertisment

10.000- 20.000

17

OUG nr. 34 din
23 aprilie 2013

privind
organizarea,

administrarea şi
exploatarea

pajiştilor
permanente 

art. 14 lit. f): Arderea vegetaţiei pajiştilor fără
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare; 3.000 - 6.000 10.000 -

20.000

18

OUG nr.34 din
23 aprilie 2013

art.  14  lit.  a):   Păşunatul  neautorizat  sau
introducerea  animalelor  pe  pajişti  în  afara
perioadei de păşunat;
art. 14 lit.d):  Circulaţia pe pajişti cu orice alte
mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele
decât cele folosite pentru activităţi agricole de
către  cel  care  utilizează  pajiştea,  cu  excepţia



privind
organizarea,

administrarea şi
exploatarea

pajiştilor
permanente 

circulaţiei  cu  orice  mijloace  de  transport  în
situaţii  de  urgenţă  generate  de  calamităţi,
accidente  de  orice  natură,  precum  şi  cu
autovehicule,  motociclete  şi  ATV-uri  sau
mopede  în  vederea  organizării  de  activităţi
sportive,  de  recreere  şi  turism,  cu  acordul
deţinătorului sau al utilizatorului,  în condiţiile
legii;

500-1.000 4.000- 8.000

19

ORDONANŢĂ
DE URGENŢĂ

nr. 34 din 23
aprilie 2013

privind
organizarea,

administrarea şi
exploatarea

pajiştilor
permanente 

art.  14  lit.  b):Introducerea  pe  pajişti  a  unor
specii de animale, altele decât cele stabilite prin
contract;
art. 14 lit. c):Neîndeplinirea de către deţinătorii
sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute
în contract;

250-500 2.000-4.000

2) Se poate sancționa cu avertisent persoana fizică sau juridică pentru care se constată pentru prima dată
săvârșirea unei contravenții. Pentru acceiași faptă săvârșită ulterior avertizării, sancțiunea va fi amenda. Dacă
contravenientul  nu  remediază  situația  în  acel  moment  sau  după  caz  în  termen  de  30  de  zile  organul
constatator poate aplica o noua amendă fără avertisment.
3) În cazul în care săvârșind o faptă contravențională se produc pagube materiale, odată cu amenda , în
procesul verbal de contravenție se va stabili în sarcina contravenientului și obligația recupererării pagubelor
constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale autorității locale.
4) Plata amenzii contravenționale nu exonerează pe cel sancționat de achitarea contravalorii stabilite pentru
prejudiciul adus prin săvârșirea faptei.
5) Cuantumul amenzilor contravenționale stabilite în sarcina persoanelor juridice prin prezentul act normativ
se aplică și persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale sau familiale.

CAP. III DISPOZIȚII FINALE 

Art.  5.  a)  Constatarea  contravențiilor,  stabilirea  sancțiunilor  contravenționale  cuprinse  în  prezentul
Regulament se face de către primar, viceprimar sau altă persoană împuternicită de primar în acest scop.
            b)Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere, în termen de 15
zile de la data înmânării sau a comunicării la instanta de competență teritorială.
            c) Cuantumurile minime și maxime ale amenzilor sunt stabilite în lei, iar plata amenzii se poate face
la casieriea primăriei sau în contul ................................
            d) Contravenientul poate achita în cel mult 15 zile de la data încheierii procesului verbal sau de la
data comunicării acestuia, după caz, jumătate din minimul amenzii.
             e) Prezentul Regulament se completează cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ultarioare 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       

       PANAIT AUREL                                                                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

                                                                                                                                    GRIGORE ARTEMIZIA



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
ordinara astăzi 17.03.2022;
          - 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 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  NEDELCU AURICĂ.,  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   si  doamna  GHEORGHE
AURICA , supleant

    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,
                  Panait Aurel                                           Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.19
Adoptata la Platonesti
Astazi 17.03.2022



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
Schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de Scoala

Gimnaziala Platonesti

            Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, întrunit în şedinţă de
ordinara astăzi 17.03.2022;
-art.112 alin 6 din LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare
-HCL nr. 36/28.06.2018  privind aprobarea inventarului domeniului privat al
UAT Platonesti
-Referatul compartimentului de specialitate prin care se arata faptul ca de
mai mult de 3 ani a fost dezafectata Scoala
             În temeiul art.  139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local 

HOTARASTE :

          Art.1 – Se aproba schimbarea destinaţiei cladirii din scoala gimnaziala
cu clasele I-IV Lacusteni in cladire locuinta  şi a terenului folosit de Scoala
Gimnaziala  Platonesti  in  suprafata  de 11900 mp din arabil  in  teren  curti
constructii.
    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,
                  Panait Aurel                                           Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.20
Adoptata la Platonesti
Astazi 17.03.2022



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T Ă R Â R E
modificarea HCL 39/2021 - acordarea unor facilități fiscale având în vedere

prevederile O.U.G. nr.69/14.05.2020 cu modificarile ulterioare

Consiliul local al Comunei Platonesti, întrunit în ședința ordinara din data de 
17.03.2022
Analizând,:

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Platonesti, in calitate de inițiator
 Raportul  de  specialitate   al  Compartimentului  de  impozite  și  taxe  al  Primariei

Platonesti, prin care se propune acordarea unor facilități fiscale având in vedere
prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 Mai 2020

              Având în vedere temeiurile juridice, respectiv O.U.G. 69/14.05.2020 pentru
modificarea și  completarea Legii  nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  precum și instituirea
unor măsuri fiscale ale art.7,alin 13 din Legea nr 53/2003 privind transparența decizională
din administrația pulică,ale art.30 din Legea 273/2006 privind finanțele Publice locale, cu
modificările și  completările ulterioare ,  ale art.484 ,  din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal

 În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin.(1), lit.
„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se  aproba  modificarea  HCL 39/2021  -  acordarea  unor  facilități  fiscale
având  în  vedere  prevederile  O.U.G.  nr.69/14.05.2020  cu  modificarile
ulterioareastfel:
         (1)  Se aprobă anularea accesoriilor  obligațiilor  bugetare restante la  data de
31.03.2020 în conditiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv
pentru anul în curs, până  la 30.06.2022
         (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin.(1), face obiectul anexei la
prezenta hotărâre.
  Art.2 -   Cu ducerea la  indeplinire a prezentei  hotarari  se insarcineaza Primarul
comunei    PLATONESTI prin compartimentul contabilitate
        Art.3. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica conform prevederilor legale

PRESEDINTE DE SEDINTA
PANAIT AUREL

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general
Grigoe Artemizia

Nr. 21
Adoptata la Platonesti
Astazi 17.03.2022



Anexa la HCL nr. 21/17.03.2022

Procedură privind anularea accesoriilor datorate bugetului local

Anularea accesoriilor 
in cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

datorate bugetului local al Comunei Platonesti

Art. I  SFERA DE APLICARE
(1) Prezenta hotărâre se aplică pentru toate categoriile de debitori, persoane fizice sau

juridice, cu restanțe de obligații bugetare principale restante la data de 31 Martie
2020, c ătre bugetul local al Comunei Platonesti.

(2) In sensul prezentei Hotărâri, prin obligații bugetare principale restante la data de 31
Martie 2020 inclusiv se ințelege:

a )- obligații  bugetare care s-a împlinit  scadența sau termenul de plată la data de 31
Martie 2020 inclusiv.
b)- diferente de obligații principale stabilite prin decizii de impunere comunicate  până la
data de 31 Martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de
plată  prevăzut  la  art.156,Alin.(  1)  din  Legea  nr.207/2015 privind Codul  de procedura
fiscală,cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare
principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 Martie 2020 inclusiv,stabilite
de organul fiscal ca urmare a unei inspectii fiscale.
c)-  obligații  principale aferente perioadelor  fiscale de până la data de 31 Martie  2020
inclusiv,  stabilite prin decizie de impunere  emisă din oficiu de organul fiscal  sau prin
declarație de impunere depusă cu intârziere de către contribuabil, in perioada cuprinsă
între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d)- alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente
la  evindența  organului  fiscal  în  vederea  recuperării   data  de  31  Martie  2020
inclusiv,precum și obligațiile principale stabilite de alte organe decât cele fiscale, aferente
perioadelor fiscale de până la data de 31 Martie 2020, transmise spre recuperare organelor
fiscale  în  perioada  cuprinsă  între  1  Aprilie  2020  și  data  depunerii  cererii  de  anularea
accesoriilor inclusiv;
e)- facilitatea fiscală reprezentând anualarea accesoriilor prevăzută la prezentul capitol își
menține  valabilitatea  în  cazul   desființarii  actului  administrativ   fiscal  în  procedura  de
soluționare  a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal.

(3)  Nu sunt considerate obligatii de plată restante la data de 31 Martie 2020 inclusiv:

a)-obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit
legii, la data de 31 Martie 2020 inclusiv;
b)-obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în
condițiile legii la data de 31 Martie 2020 inclusiv.

(4)  Sunt considerate restanțe la data de 31 Martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată
care, la această dată. Se afla în oricare dintre situațiile prevazute la alin. (3), iar
ulterior  acestei  date,  dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv,
înlesnirea  la  plată  își  pierde  valabilitatea  sau,  după  caz,  incetează  suspendarea
executării actului administrativ fiscal.



    
    ( 5)  Pentru obligațiile prevăzute la alin.(3) lit.b), debitorii  pot renunța la efectele
suspendării     actului  administrativ  fiscal  pentru  a  beneficia  de  anularea  tuturor
accesoriilor.În acest  caz,  debitorii  trebuie să depună o cerere de renuntare la  efectele
suspendării  actului  administrativ  fiscal  până  la  data  depunerii  cererii  de  anulare  a
accesoriilor inclusiv.

ART.  II 
ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE PRINCIPALE 
RESTANTE LA DATA DE 31 MARTIE 2020

Accesoriile  aferente obligatiilor  bugetare principale,restante la data de 31 Martie
2020 inclusiv, se anuleaza dacă sunt indeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)- toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzile, restante la data de 31
martie 2020 inclusiv, administrate de Primaria Platonesti, prin compartimentul de impozite
și  taxe  se  sting  prin  orice  modalitate  prevăzută  la  art.22  din  Legea  207/2015,  cu
modificările și  completările ulterioare,  până la data depunerii  cererii  de anulare a
accesoriilor inclusiv;
            b)-  sunt stinse prin orice modalitate preăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu
modifică și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de Primaria Platonesti
cu termene de plata cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii  cererii  de
anulare a accesoriilor inclusiv;
          c)-   debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după indeplinirea condițiilor
prevazute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de data de 15.06.2022
         d)-   accesoriile achitate până la data adoptării prezentei hotărâri nu fac obiectul
hotărârii.

ART.III 
CEREREA DE ANULARE A ACCESORIILOR
     

(1) –  Cererea  de  anulare  a  acesoriilor,  depusă  potrivit  prezentului  articol,  se
soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau , după caz, decizie de
respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PANAIT AUREL

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general

Grigore  Artemizia



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati pentru obiectivul de investiţii

„Modernizare cu grupuri sanitare la scoala gimnaziala cu clasele I-VIII, sat Platonesti" comuna
Platonesti, judetul Ialomita

            Consiliul local al comunei Platonesti,
            Având în vedere:
             - prevederile  Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului
Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2019; 

 -  prevederile  Hotărârii  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul-cadru  al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice; 

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

 Luând act de Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita ce are ca scop îmbunătăţirea
continuă  a  calităţii  vieţii  locuitorilor  judeţului  Ialomiţa,  a  generaţiilor  prezente  şi  viitoare,  prin
dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în
mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia
mediului şi coeziunea socială.

Examinând:
- referat de aprobare al  primarului comunei Platonesti cu privire la necesitatea, oportunitatea şi

potenţialul  economic  al  investiţiei  „Modernizare  cu  grupuri  sanitare  la  scoala  gimnaziala  cu
clasele I-VIII, sat Platonesti"  comuna Platonesti, judeţul Ialomiţa;

-  raportul  al  compartimentului  achizitii  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Platonesti; „Modernizare cu grupuri sanitare la scoala gimnaziala cu clasele I-VIII, sat
Platonesti" comuna Platonesti, judetul Ialomita;
            -raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, activităţi economico financiare, protecţia
mediului şi turism.

În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b", ,,c", alin.(4) lit.,,d", coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d" şi,,e"
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
           Art. 1.  – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitie
„Modernizare cu grupuri sanitare la scoala gimnaziala cu clasele I-VIII, sat Platonesti" comuna
Platonesti,  judetul  Ialomita,  pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza  Programului  Judetean  de
Dezvoltare Locala Ialomita, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 529.803,72 Lei,  
b) perioada de investitie: 12 luni
c) Indicatori tehnici: 



Nr. 
crt. Caracteristica U.M. Cantitate

1 Au mp 96.08
2 Adc mp 113.57
3 Regim de inaltime ml parter

           Art.3. – Se aprobă finanţarea „Modernizare cu grupuri sanitare la scoala gimnaziala cu
clasele I-VIII, sat Platonesti" comuna Platonesti, judetul Ialomita cu valoarea totală de  529.803,72
Lei cu TVA, în baza Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita 
           Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 329.803,72 cu TVA lei, din valoarea
totală a proiectului, din care:

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile 56,0006% - 254.551,34 lei cu TVA
-     valoare cheltuieli neeligibile – 75.252,38 lei cu TVA

Art. 5. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1,
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale
bugetului local. 

Art.  6.  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul   comunei
PLATONESTI, judeţul IALOMIŢA. 

PRESEDINTE DE SEDINTA
PANAIT AUREL

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general
Grigoe Artemizia

Nr. 22
Adoptata la Platonesti
Astazi 17.03.2022

  



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

H O T Ă R Â R E    

privind  vanzarea unui  teren  situat in  comuna Platonesti

      Consiliul local  Platonesti, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,
-referatul compartimentului de urbanism privind propunerea de vanzare
- cartile  funciare nr.21230
-raportele  de evaluare intocmite de Evaluator Mosescu Valeriu
-cererea  numitului Tomescu Bogdan pentru cumpararea terenului concesionat pe care  detine  locuinta

              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. Tomescu  Bogdan  Iulian   ,teren  situat  in  com.  Platonesti,sat  Lacustenii,identificat  prin  nr.  Cad.
20338,concesionat in baza contractului nr. 1/2021  

            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 1006 mp situat in com Platonesti, sat Lacusteni,  zona duzi Lot 41 Tarla 747/1 strada
Fetesti  numar cadastral 21230-10870 lei
            Art.3. Cumparatorii vor achita pretul de vanzare a terenului in 4 transe egale  de la data comunicarii
hotararii pana la data de 30.12.2021. 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,
              LENTU NECULAE                                    Secretarul General al comunei
                                                                                                          Grigore Artemizia

 Nr.45
 ADOPTATA  LA PLATONESTI
AZI 06.09.2021



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



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 17.03.2022 in sedinta ordinara, convocata de indata  a Consiliului Local
Platonesti , judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 23/10.03.2022 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 9 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,Dumitrache
Constantin,doamna Grigore Artemizia secretarul general al comunei ,
        Absenti nemotivati fiind : Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian
                 Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care
arata  faptul ca este legal constituita fiind prezenti 9 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  ordinara din data de 09.02.2022.
     Se inscrie domnul consilier Nedelcu Nicusor care spune ca s-a trecut in mod eronat votul la
hotararea privind aprobarea bugetului local corect fiind  7 voturi pentru, 3 voturi impotrva si
1 vot abtinere.
        Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 9 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor  ,  Panait  Aurel,Dumitrache
Constantin)

       Mandatul de presedinte de sedinta al doamnei  Gheorghe Aurica a expirat .
Se propune de catre domnul Nedelcu Nicusor pe domnul Panait Aurel.
        Se voteaza astfel :
      - 8 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia,Nedelcu Nicusor , Dumitrache Constantin)
      -1 vot abtinere(Panait Aurel)
             Se adopta HCL 14/17.03.2022.

       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 alegerea presedintelui de sedinta - initiator primar, 
Negraru  Florinel

2. Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  salariilor  de  bază pentru funcționarii
publici  și  personalul  contractual  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Platonesti
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care se aplică incepand cu 01.03.2022  în conformitate cu Legea nr.153/2017 -
initiator primar, Negraru  Florinel

3. Proiect de hotarare privind privind modificarea HCL nr.12/09.02.2022-initiator
primar, Negraru  Florinel

4. Proiect  de  hotarare  privind  desemnarea  a  2  consilieri  locali   membrii  in
comisia  de  evaluare  a  secretarului  general  al  UAT  Platonesti - initiator
primar, Negraru  Florinel

5. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  regulamentului  cu  privire  la
constatarea și sancționarea unor fapte, ce constitue  contravenții, săvârșite pe
raza  administrativ  teritorială   a  comunei  Platonesti,  județul
Ialomița- initiator primar, Negraru  Florinel

6. 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

7. Proiect  de  hotarare  privind  Schimbarea  destinaţiei  bazei  materiale  şi  a
terenului folosit de Scoala Gimnaziala Platonesti - initiator primar,  Negraru
Florinel

8. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  HCL  39/2021  -  acordarea  unor
facilități  fiscale  având  în  vedere  prevederile  O.U.G.  nr.69/14.05.2020  cu
modificarile ulterioare - initiator primar, Negraru  Florinel

9. Proiect  de  hotarare  privind   aprobarea  actualizarii  indicatorilor  tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare cu grupuri sanitare la
scoala  gimnaziala  cu  clasele  I-VIII,  sat  Platonesti"   comuna  Platonesti,
judeţul Ialomiţa- initiator primar, Negraru  Florinel

      10.Alte discutii.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 9 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor  ,  Panait  Aurel,Dumitrache
Constantin)

           Se trece la dezbaterea proiectului nr.3 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  funcționarii  publici  și
personalul  contractual  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Platonesti  care  se  aplică
incepand cu 01.03.2022  în conformitate cu Legea nr.153/2017  - initiator  primar,
Negraru  Florinel
          Doamna secretar prezinta domnilor consilieri materialele aferente proiectului.  
           Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
         Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Nicusor care  intreaba cum contabilul poate
avea salariul mai mic decat ceilalti inspectori.
        Doamna secretar raspunde ca este o greseala de redactare , de fapt toti inspectorii superiori
au acelasi salariu de baza.



             Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  6 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia)
-2 voturi impotriva (Nedelcu Nicusor, Dumitrache Constantin,)
- 1 vot abtinere(Panait Aurel)
            Se adopta HCL 15/17.03.2022.

   Se trece la dezbaterea proiectului 4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind privind modificarea HCL nr.12/09.02.2022-initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe marginea
acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
             - 9 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor  ,  Dumitrache
Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 16/17.03.2022.

        Se trece la dezbaterea proiectului 5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind  desemnarea  a  2  consilieri  locali   membrii  in  comisia  de  evaluare  a
secretarului general al UAT Platonesti - initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe marginea
acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
             - 9 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor  ,  Dumitrache
Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 17/17.03.2022.

              Se trece la dezbaterea proiectului 6 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare  privind  aprobarea  regulamentului  cu  privire  la   constatarea  și
sancționarea unor fapte, ce constitue  contravenții, săvârșite pe raza administrativ
teritorială   a  comunei  Platonesti,  județul
Ialomița- initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar prezinta domnilor consilieri materialele aferente proiectului.   
         Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
     Tot dansul spune ca acest Regulament trebuie adus la cunostinta firmei de salubrizare.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
             - 6 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile , Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia)
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-3 voturi abtinere(Nedelcu Nicusor , Dumitrache Constantin, Panait Aurel))
            Se adopta HCL 18/17.03.2022.

                  Se trece la dezbaterea proiectului 7 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
         Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe
marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
             - 7  voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae, Tudorici Vasile , ,Moldoveanu
Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor  ,  Bordea  Valentin  Florian,  Ivanus  Sebastian,  Dumitrache
Constantin, Panait Aurel)
             -2 voturi abtinere(Nedelcu Aurica, Gheorghe Aurica)
            Se adopta HCL 19/17.03.2022. 

         Se trece la dezbaterea proiectului 8 de pe ordinea de zi si anume :            -Proiect de
hotarare  privind  Schimbarea  destinaţiei  bazei  materiale  şi  a  terenului  folosit  de
Scoala Gimnaziala Platonesti - initiator primar, Negraru  Florinel

          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe marginea
acestui proiect.
         Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Nicusor care  intreaba ce se intentioneaza a
se face cu acest teren, ar fi fost bine daca se reabilita cladirea  si a se face o locunta sociala.
                     Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  6 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia)
-2 voturi impotriva (Nedelcu Nicusor, Dumitrache Constantin,)
- 1 vot abtinere(Panait Aurel)
            Se adopta HCL 20/17.03.2022.

        Se trece la dezbaterea proiectului 9 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind modificarea HCL 39/2021 - acordarea unor facilități fiscale având în vedere
prevederile  O.U.G.  nr.69/14.05.2020 cu modificarile  ulterioare - initiator  primar,
Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe marginea
acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
             - 9 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor  ,  Dumitrache
Constantin, Panait Aurel)



            Se adopta HCL 21/17.03.2022.

 Se trece la dezbaterea proiectului 10 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind  aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii  „Modernizare cu grupuri sanitare la scoala gimnaziala cu clasele I-VIII,
sat  Platonesti"   comuna  Platonesti,  judeţul  Ialomiţa- initiator  primar,  Negraru
Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri pentru a-si expune parerile pe marginea
acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
             - 9 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici
Vasile  ,  Gheorghe  Aurica,  ,Moldoveanu  Silvia  Patricia,Nedelcu  Nicusor  ,  Dumitrache
Constantin, Panait Aurel)
            Se adopta HCL 22/17.03.2022.

               Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte  declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 17.03.2022.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Panait Aurel                                                            Grigore Artemizia
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