
ROMANIA
 JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T A R A R E
 Privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator, in vederea efectuarii
lucrarilor de intretinere si curatire a suprafetelor de pasune, aflate in proprietatea comunei
Platonesti,din subventia repartizata de catre Agentia de Plati si Interventie in Agricultura

pentru aniul 2014 si prin cofinantare de la bugetul local

Consiliul Local al com.Platonesti, judetul Ialomita;
 Avand in vedere :
-expunerea de motive a primarului
-raportul comisiei de specialitate
In baza -prevederilor art.18 din Legea 72/2002 privind zootehnia,
- prevederilor art.1 si 17 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistelor
-O.G.  nr.80/2001  privind  stabilirea  unor  nomative  de  cheltuieli  pentru  autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice;
  În temeiul prevederilor art.36 alin.(1),  art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

H O T A R A S T E:
 Art.1. Se aproba achizitionarea unui buldoexcavator, in vederea efectuarii lucrarilor de 
intretinere si curatire a suprafetelor de pasune, aflate in proprietatea comunei Platonesti, 
judetul Ialomita
 Art.2. Investitia se va achita din subventia repartizata de catre Agentia de Plati in 
Agricultura, pe anul 2014 si prin participarea comunei Platonesti cu suma de 15 mii lei 
din bugetul local.
Art.3 Se aproba cota de combustibil pentru buldoexcavator in cantitate  de 2000l/an. 
 Art.4. Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde domnul primar si 
compartimentul contabilitate
 Art.5. Secretarul comunei,va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate.

 Presedinte de sedinta,                                                                     CONTRASEMNEAZA,
Marina Adrian Liviu                                                                              secretar
                                                                                                              Pavel Neluta

Nr.11
Adoptata la Platonesti
Astazi, 11.02.2015
 



ROMANIA
 JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
 Nr. 455/04.02.2015

PROIECT DE H O T A R A R E
 Privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator, in vederea efectuarii
lucrarilor de intretinere si curatire a suprafetelor de pasune, aflate in proprietatea comunei
Platonesti,din subventia repartizata de catre Agentia de Plati si Interventie in Agricultura

pentru aniul 2014 si prin cofinantare de la bugetul local

Consiliul Local al com.Platonesti, judetul Ialomita;
 Avand in vedere :
-expunerea de motive a primarului
-raportul comisiei de specialitate
-avizul secretarului
In baza :
-prevederilor art.18 din Legea 72/2002 privind zootehnia,
- prevederilor art.1 si 17 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistelor
 In conformitate cu prevederile art.36 alin 4 lit.a,d din Legea nr.215/2001
 In temeiul ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

PROPUN:

 Art.1. Se aproba achizitionarea unui buldoexcavator cu cupa si lama, in vederea 
efectuarii lucrarilor de intretinere si curatire a suprafetelor de pasune, aflate in 
proprietatea comunei Platonesti, judetul Ialomita
 Art.2. Investitia se va achita din subventia repartizata de catre Agentia de Plati in 
Agricultura, pe anul 2014 si prin participarea comunei Platonesti cu suma de …lei din 
bugetul local.
Art.3 Se aproba cota de combustibil pentru buldoexcavator in cantitate  de …..l/an
 Art.4. Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde domnul primar si 
compartimentul contabilitate
 Art.5. Secretarul comunei,va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate.

Initiator
Primar

Negraru Florinel


