
                        
JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului local  nr.32/27.05.2021

privind  participarea UAT  Platonesti în cadrul programului „South-Muntenia Energy
Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA –
European Local Energy Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun

a proiectului(elor) de interes județean 

Consiliul Local al comunei Platonesti
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Platonesti
Examinând:
-adresa  Consiliului  Județean  Ialomița  nr.2489/2022  privind  modificarea  Hotărârii

Consiliului  local  nr._32/27.05.2021 pentru aprobarea asocierii  în  vederea participării  în  cadrul
programului  „South-Muntenia  Energy  Efficency  for  Public  Buildings  Investment  Programme”
finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și în vederea realizării
în comun a proiectului de interes județean;

-comunicarea  din  partea  Agenției  pentru  Dezvoltare  Regională  Sud  Muntenia a  adresei
privind  semnarea contractului  de  finanțare  cu  Banca Europeană de Investiții  pentru Programul
Elena cu intrare în vigoare la data de 1.01.2022 și solicitarea comunicării listei finale a clădirilor ce
vor face obiectul proiectului;

- Raportul de specialitate   al comisiei Juridice;

În conformitate cu:
-  Legea  nr.  315/2004  privind  dezvoltarea  regională  în  România,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
- Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificată prin Legea nr.

199/1997;
- prevederile Directivei UE 2012/27 privind eficiența energetică;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  40/2015  privind  gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

- prevederile  Legii  nr.  98/2016 privind achiziţiile  publice,  cu modificările  și  completările
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-  prevederile  art.  129  alin.  (2)  lit.  e)  și  alin.  (9)  lit.  a),  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea
actelor normative, republicată;

În temeiul  art.  196 alin.  (1)  lit.  a)  din Ordonanța  de Urgență  a Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I  Anexa nr.1  la  Hotărârea Consiliului  local 32/27.05.2021privind  participarea UAT
Platonesti în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment
Programme”  finanțat  în  cadrul  Programului  ELENA  –  European  Local  Energy  Assistance  și



asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului(elor) de interes județean
se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II Art.3  la  Hotărârea  Consiliului  local  32/27.05.2021privind   participarea  UAT
Platonesti   în  cadrul  programului  „South-Muntenia  Energy  Efficency  for  Public  Buildings
Investment  Programme”  finanțat  în  cadrul  Programului  ELENA  –  European  Local  Energy
Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului(elor) de
interes județean se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.3(1) Se  aprobă  contribuția  proprie,  în  valoare  estimată  de  120,31euro  cu  TVA
reprezentând 5% din valoarea eligibilă estimată a proiectului.

(2) Județul Ialomița în calitate de lider de parteneriat are o contribuție financiară proprie
estimată în  valoare de 119250 euro cu  TVA reprezentând 5% din valoarea eligibilă  estimată  a
proiectului.”

          Art.III Prin grija Secretarului General al UAT Platonesti  prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, direcțiilor/serviciilor/compartimentelor funcționale cu atribuții, Județului
Ialomița și Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, ur
mând să fie publicată pe site-ul platonesti.ro, secţiunea ”Monitorul Oficial al Platonesti ”.

Presedinte de sedinta                                                                              contrasemneaza
   GHEORGHE AURICA                                                                 Secretar General UAT
                                                                                                               Grigore Artemizia

NR. ................
Adoptata la Platonesti
Astazi,31.01.2022



  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 31.01.2022 in sedinta extraordinara, convocata de indata  a Consiliului
Local Platonesti , judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 10/28.01.2022
in care au fost precizate data si ora, locul desfasurarii si ordinea de zi si OUG 57/2019 privind
Codul administrativ
          La sedinta participa un numar de 7 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 ,doamna Grigore  Artemizia  secretarul
general al comunei .
         Absent nemotivat fiind domnii, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian, Panait Aurel,
Dumitrache Constantin
                 Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care
arata  faptul ca este legal constituita fiind prezenti 7 consilierii in functie  din 11 cat constituie
Consiliul Local .
       Doamna secretar general al UAT Platonesti Grigore Artemizia invita pe domnii consilieri
sa  expuna  opinii  pe  marginea  Procesului  verbal  de  la  sedinta   extraordinara  din  data  de
07.01.2022.
        Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 7 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia, Nedelcu Nicusor)

         Domnul presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni este doamna Gheorghe Aurica
       Inainte a prezenta Ordinea de zi de catre domnul presedinte , doamna secretar aduce la
cunostinta faptul ca  toate proiectele de hotarare au avize ale comisiei de specialitate,
  Domnul presedinte de sedinta ia cuvantul si  prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta:
1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local  nr.32/27.05.2021 privind
participarea  UAT  Platonesti  în  cadrul  programului  „South-Muntenia  Energy  Efficency  for
Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European
Local  Energy  Assistance și  asocierea  cu  Județul  Ialomița  în  vederea  realizării  în  comun  a
proiectului(elor) de interes județean- initiator primar, Negraru  Florinel
2.Alte discutii.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      -       - 7 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile
, Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia, Nedelcu Nicusor)

   Se trece la dezbaterea primului proiect de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  local   nr.32/27.05.2021  privind   participarea  UAT
Platonesti  în  cadrul  programului  „South-Muntenia  Energy  Efficency  for  Public  Buildings

1



Investment  Programme”  finanțat  în  cadrul  Programului  ELENA  –  European  Local  Energy
Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului(elor) de
interes județean initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna  secretar  prezinta  domnilor  consilieri  materialele  aferente  proiectului.
Doamna presedinte de sedinta Gheorghe Aurica invita domnii  consilieri  pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  7 voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, ,Moldoveanu Silvia Patricia, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 3/31.01.2022.

      
               Ne mai fiind discutii domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 31.01.2022.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Gheorghe Aurica                                                          Grigore Artemizia


	JUDETUL IALOMITA

