
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 26.09.2019 in sedinta  ordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 116/18.09.2019  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 alte propuneri 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
infiintarea unei functii contractuale  in organigrama aparatului de specialitate al primarului  -
initiator primar, Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de
hotarare, expunerea de motive   . Arata domnilor consilieri faptul ca este necesar a se
infiinta un post de muncitor necalificat – post contractual deoarece este necesara forta de
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munca a se executa lucrari.   
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
          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)
             Se adopta HCL nr.36/26.09.2019          
     
           Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea  organigramei  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Platonesti-initiator
primar, Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de
hotarare,  expunerea  de  motive  .  Deoarece  s-a  aprobat  infiintarea  politiei  locale  la
comuna  Platonesti  si  un  post  de  muncitor  necalificat  este  necesar  a  se  aproba
Organigrama.    
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
          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)
             Se adopta HCL nr.37/26.09.2019          

       
     Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Platonesti- initiator
primar, Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de
hotarare,  expunerea  de  motive   .  Regulamentul  a  fost  pus  la  dispozitie  domnilor
consilieri pentru a fi studiat.   
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
          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)
             Se adopta HCL nr.38/26.09.2019  

         Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare prind
aprobarea  scoaterii  la  concurs  in  vederea  ocuparii  unor  posturi  vacante  din  organigrama
aparatului de specialitate al primarului- initiator primar, Negraru  Florinel



      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de
hotarare,  expunerea  de  motive  .  Se  arata  faptul  ca  din  5(cinci)  posturi  vacante  in
organigrama se propune a se ocupa prin concurs doar 2 si anume :
-1 post contractual-muncitor necalificat
-1 post functie specifica de politist local, debutant, clasa I     
      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
          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)
             Se adopta HCL nr.39/26.09.2019          
        

           Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind  rectificare de buget local-initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna inspector contabil  prezinta domnilor consilieri sumele ce se rectifica in
bugetul local pe anul 2019. Sunt necesare sume pentru plata ridicarilor topo la proiectul
cu  asfaltare  si  camin  cultural,achizitie  piatra  pentru  strazi,  echipamente  muncitori,
camere camin cutural.
       Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.  
          Nu   sunt discutii  pe marginea acestui punct 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)
                    Se adopta HCL nr.40/26.09.2019

     Alte discutii :
       Se inscrie la cuvant domnul consilier Neagu Stelian care solicita a se lua masuri cu
privire la canalizare deoarece a devenit focar de infectie pentru comuna, oamenii s-au
racordat ilegal in canalizare cu toate ca nu este finalizata si arunca deseuri in ea.
           
          Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 26.09.2019.

               PRESEDINTE                                                                  SECRETAR,
              Nedelcu Nicusor                                                                Grigore Artemizia
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R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T A R A R E
Privind  aprobarea infiintarii unui post contractual de muncitor necalificat  in cadrul

Compartimentului Admnistrativ-Gospodaresc  in aparatul de specialitate al primarului comunei
Platonesti ,judetul Ialomita

       Consiliul local al comunei Platonesti ,judetul Ialomita,intrunit in sedinta de lucru –ordinara-
din ziua de 26.09.2019,avand in vedere:
-expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Platonesti  ,judetul  Ialomita,prin  care  propune
infiintarea  unui  post  contractual  de  muncitor  necalificat   in  cadrul  Compartimentului
Admnistrativ-Gospodaresc  in aparatul de specialitate al primarului comunei Platonesti ,judetul
Ialomita
-adresa Institutiei Prefectului nr.8623/18.06.2019
-prevederile Legii nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare
-raportul compartimentului de specialitate
-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrative

H O T A R A S T E:

Art.1.-Se aproba infiintarea unui post contractual de muncitor necalificat  in cadrul Compartimentului
Admnistrativ-Gospodaresc  in aparatul de specialitate al primarului comunei Platonesti ,judetul Ialomita
Art.2.- Salariul brut aferent  acestui post va fi de 2080 lei/luna.
Art.3.Se aproba revocarea HCL nr.32/31.05.2018.
 Art.4.-Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  Institutiei  Prefectului-Judetul  Ialomita  pentru
exercitarea  controlului  de  legalitate,  Primarului  comunei  Platonesti,judetul  Ialomita,pentru
ducerea la indeplinire.

             PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZ
                 Nedelcu Nicusor                                                                   Secretar General UAT,        
                                                                                                                      Grigore Artemizia
Nr…36…….
Adoptata la PLATONESTI.
AZI 26.09.2019



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

 HOTARARE
Privind aprobarea   organigramei a aparatului propriu de specialitate al Primarului si a statului de

functii din Primaria comunei Platonesti, judetul Ialomita 

Consiliul Local al comunei  Platonesti  intrunit in sedinta ordinara din 26.09.2019
   Luand in dezbatere expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei prin
care se propune aprobarea Organigramei aparatului propriu de specialitate al Primarului si a statului
de functii din Primaria comunei Platonesti, judetul Ialomita pentru anul 2018;
      -adresa Institutiei Prefectului nr.8623/18.06.2019
-prevederile Legii nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare
-referatul compartimentului de specialitate
-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ
         Examinand:
- expunerea de motive a primarului 
- avizul comisiei de specialitate 
- avizul secretarului cu privire la legalitatea proiectului

  In temeiul art.36 din Legea nr.215/2001 republicata  a administratiei publice locale

HOTARASTE:

Art.1  Se  aproba  Organigram  aparatului  propriu  de  specialitate  al  primarului  comunei
Platonesti, judetul Ialomita ,conform Anexei nr.1 , ca parte integranta din prezenta hotarare 

Art.2. Se aproba Statul de functii din Primaria Platonesti, judetul Ialomita, conform Anexei
nr.2

Art.3 Prezenta hotarare  va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei Platonesti ; va
fi  adusa  la  cunostinta  publica  prin  afisare  la  sediul  Primariei  si  comunicata  catre  Institutia
Prefectului judetul Ialomita

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
  Nedelcu Nicusor                                                                       Secretar General UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

NR. …37…….
Adoptata la Platonesti
Astazi, 26.09.2019



JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
aprobarea regulamentului de organizare si functionare a politiei locale la comuna

Platonesti

    Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere; 
-expunerea de motive a domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita; 

- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
- dispoziţiile  Legii  poliţiei  locale  nr.  155/2010  cu  modificarile  si  completarie
ulterioare
-referatul compartimentului de specialitate
-raportul comisiei de specialitate
     In temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE:

            Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare  a POLITIEI
LOCALA  la comuna Platonesti conform anexei nr.1
          Art.2 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica prezenta
hotarare:  Primarului  comunei  Platonesti,  judetul  Ialomita,  compartimentului  de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Platonesti si
Institutiei Prefectului Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate

Presedinte de sedinta                                                                                 contrasemneaza
   Nedelcu Nicusor                                                                                 Secretar General UAT

                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr…38……
Adoptata la Platonesti
Astazi, 26.09.2019



R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

H O T A R A R E
Privind aprobarea demararii procedurilor de scoatere la concurs a posturilor vacante

       Consiliul local al comunei Platonesti ,judetul Ialomita,intrunit in sedinta de lucru –ordinara-
din ziua de 26.09.2019,avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Platonesti ,judetul Ialomita,
-adresa Institutiei Prefectului nr.8623/18.06.2019
-prevederile Legii nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare
-raportul compartimentului de specialitate
-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrative

H O T A R A S T E:

Art.1.-Se  ia act de urmatoarele posturi vacante existente in Organigrama aparatului de specialitate al
primarului comunei Platonesti:
-1 post contractual-muncitor necalificat
-1 post functie specifica de politist local, debutant, clasa I
-1 post functie specifica de politist local, debutant, clasa III
Art.2.- Se aproba demararea procedurilor legale de ocupare a functiilor vacante si scoaterea la concurs
a  urmatoarelor posture  vacante.:
-1 post contractual-muncitor necalificat
-1 post functie specifica de politist local, debutant, clasa I
Art.3.-Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  Institutiei  Prefectului-Judetul  Ialomita  pentru
exercitarea  controlului  de  legalitate,  Primarului  comunei  Platonesti,judetul  Ialomita,pentru
ducerea la indeplinire.

             PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZ
                 Nedelcu Nicusor                                                                   Secretar General UAT,        
                                                                                                                      Grigore Artemizia
Nr…39…….
Adoptata la PLATONESTI.
AZI 26.09.2019



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
ordinara astăzi 26.09.2019;
              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…40…..
Adoptata la Platonesti
Astazi 26.09.2019
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