
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 04.09.2019 in sedinta  de indata  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 114/03.09.2019  si OUG
57/2019 privind Codul administrativ
          La sedinta participa un numar de 11 consilieri  din numarul de 11 cat este legal
constituit  si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Gheorghe Aurica ,domnul primar Negraru Florinel  ,doamna
Grigore Artemizia  secretarul  general  al  comunei  si  doamna inspector  contabil  Moise
Radita. 
            Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,
care arata  faptul ca este legal constituita fiind prezenti 11 consilierii in functie  din 11
cat constituie Consiliul Local si  ii invita pe domnii consilieri  sa isi exprime  obiectiile
( daca sunt ) pe marginea procesului verbal de la sedinta anterioara.
            Nu    sunt discutii si se voteaza cu  : 
 -11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Gheorghe Aurica)
           Presedinte de sedinta este domnul Nedelcu Nicusor ales in data de 11.07.2019.
         Domnul presedinte de sedinta  prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta:
1.  Proiect  de  hotarare  privind  rectificare  de  buget  pe  anul  2019  la  comuna
Platonesti- initiator primar, Negraru  Florinel
2.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii temei de proiectare si a  noilor
indicatori  tehnico-economici  privind proiectul  „Infiintare  gospodarie  de  apa  si
retea  distributie  sat  Lacusteni,  comuna  Platonesti,  judet  Ialomita”–  initiator
primar, Negraru  Florinel
3.Alte discutii.
           Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
-11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Gheorghe Aurica)

      Se trece la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
rectificare de buget pe anul 2019 la comuna Platonesti-- initiator primar, Negraru
Florinel
         Doamna inspector contabil  Moise Radita prezinta domnilor  consilieri  adresa
primita de la CJI cu suma de 16000 lei , propusa a se rectifica.   
         Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
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punct.
           Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
-11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Gheorghe Aurica)
             Se adopta HCL nr.34/04.09.2019          
     
           Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de hotarare
privind aprobarea modificarii temei de proiectare si a  noilor indicatori tehnico-
economici privind proiectul „Infiintare gospodarie de apa  si retea distributie sat
Lacusteni, comuna Platonesti, judet Ialomita”– initiator primar, Negraru  Florinel
      Doamna  secretar  general  prezinta  domnilor  consilieri  documentele  si  prezinta
situatia de fapt. In cadrul proiectului de alimentare cu apa, proiect finantat din fonduri
europene PNDL au avut loc modificari, ce a fost necesar a se prezenta si aproba de catre
consilieri. Tema de proiectare a fost modificata.Este necesar a se aproba noii indicatori
tehnici si anume noua lungime de teava introdusa in comuna pe diametre. 
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
           Nu    sunt discutii  se voteaza cu  : 
-11  voturi  pentru(Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, Gheorghe Aurica)
             Se adopta HCL nr.35/04.09.2019          
       

           
          Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte declara inchisa sedinta  de indata  a
Consiliului Local Platonesti din data de 04.09.2019.

               PRESEDINTE                                                      SECRETAR GENERAL,
              Nedelcu Nicusor                                                                Grigore Artemizia



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
Privind rectificarea  bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2019

            Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, întrunit în şedinţă de
indata astăzi 04.09.2019;
              Avand in vedere :
           -prevederile art. 139 din OUG 57/2019 :
          - referatul  compartimentului de specialitate
           -prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale actualizata  ;
          -HCL nr.17/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
Examinand 

- avizul de legalitate al secretarului;
- expunerea de motive a primarului 

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

HOTARASTE :

        Art.1 – Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul
2019 la venituri    si la cheltuieli   conform referatului  intocmit  de compartimentul  de
specialitate.
         

   Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul Ialomita si
celor interesati prin afisare la sediul primariei

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Viză de legalitate,
                                                                                          Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.34
Adoptata la Platonesti
Astazi 04.09.2019



Intern

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T A R A R E 
privind aprobarea modificarii temei de proiectare si a  noilor indicatori tehnico-economici privind
proiectul „Infiintare gospodarie de apa  si retea distributie sat Lacusteni, comuna Platonesti, judet

Ialomita”

              Consiliul Local al comunei Platonesti , judetul Ialomita           
Avănd în vedere:
-  prevederile art.  291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 19 % începând cu
data de 1 ianuarie 2017
                   - prevederile art.  7 alin. 1 lit. a  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobată prin  Ordinul MDRAP nr.
1851/2013,  privind aprobarea Normelor  metodologice  pentru punerea in  aplicare  a  prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013

In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

H O T A R A S T E  
                    

         Art.  1-  Se  aproba   modificare  tema  de  proiectare  conform Memoriului  justificativ  si
Dispozitiei de santier nr.1/2019 pentru obiectivul de investitii „Infiintare gospodarie de apa  si retea
distributie sat Lacusteni, comuna Platonesti, judet Ialomita”
           Art.2. Se aproba urmatorii indicatori tehnici conform noii teme de proiectare- modificata
astfel:    -Lungime retea -11327 ml din care:

- De (diametru)160 mm- 488 ml
- De(diametru) 140mm-1245,50 ml
- De(diametru) 110 mm-3792,50 ml
- De(diametru) 75 mm-1668 ml
- De(diametru) 50 mm-4133 ml

        Art.3.Indicatorii economici    se mentin la valorile mentionate in HCL nr.23/30.05.2019.  
         Art. 4  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri  se incredinteaza, Primarul comunei
Platonesti

Art.5. Prezenta se comunica
 Instituţia Prefectului - Judetul Ialomita
 M.D.R.A.P.
 Compartimentului financiar-contabil. 
 Dosar documentaţie
 Cetăţenilor comunei prin afişare publică

                             PRESEDINTE DE SEDINTA                         Avizat pentru legalitate
                                    NEDELCU NICUSOR                                          Secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia
Nr.35
Adoptata  la Platonesti
Azi 04.09.2019


	JUDETUL IALOMITA
	HOTARARE

