
  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 29.09.2020 in sedinta  extraordinara  a Consiliului Local Platonesti ,
judetul  Ialomita  orele  16,00  in   baza  Dispozitiei  primarului  nr.  102/24.09.2020  si  OUG
57/2019 privind Codul administrativ
          La sedinta participa un numar de 6 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,  ,  Gheorghe
Aurica, Maru Nicoleta ,domnul primar Negraru Florinel ,doamna Grigore Artemizia secretarul
general al comunei  si doamna inspector contabil Moise Radita
       Absenti  nemotivat  fiind  domnii  consilieri  Nedelcu  Aurica,  Neagu  Stelica,  Stanciu
Neculai,Costache Aneta, Vatra Neculai.
         Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,  care arata
faptul  ca  este  legal  constituita  fiind  prezenti  6  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  : 
 -6  voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,  ,
Gheorghe Aurica, Maru Nicoleta)
           Presedinte de sedinta este domnul Catisanu Florentin .

          
         Domnul presedinte de sedinta  ia cuvantul si  prezinta ordinea de zi pentru aceasta
sedinta:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local al comunei Platonesti pe anul
2020- initiator primar, Negraru  Florinel
2. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Platonesti care se aplică incepand
cu 01.10. 2020 în conformitate cu Legea nr.153/2017- initiator primar, Negraru  Florinel
3.Alte discutii.
         Nu    sunt alte propuneri , se voteaza cu  : 
-6  voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,  ,
Gheorghe Aurica, Maru Nicoleta)

      Se trece la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
rectificarea  bugetului local al comunei Platonesti pe anul 2020- initiator primar, Negraru
Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive . 
       Doamna inspector contabil Moise Radita  explica domnulor consilieri  faptul ca in bugetul
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local  a fost virata suma 250 mii  lei   din o Hotarare  de Guvern si 520 mii  lei  de la  CJI
Ialomita . Se propune alocarea sumelor astfel :
-  se aloca suma de 200 mii lei pentru - finantare proiect  alimentare apa Lacusteni
- se aloca suma de 100 mii lei pentru achizitie tablete scoala

- se aloca suma de 200 mii lei – pentru realizare gard la cimitire

- se aloca suma de 220 mii lei pentru cheltuieli  investii Grup sanitar Scoala Platonesti
- se aloca suma de 50 mii lei –cheltuieli cu salariile

      Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
       Nu    sunt discutii  si se voteaza  cu  : 
-6  voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,  ,
Gheorghe Aurica, Maru Nicoleta)
              Se adopta HCL 37/29.09.2020.

        Se trece la proiectul nr.2 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  01.10.  2020  în
conformitate cu Legea nr.153/2017- initiator primar, Negraru  Florinel
      Doamna secretar general al comunei  Grigore Artemizia prezinta  proiectul de hotarare,
expunerea de motive .
       Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
       Nu    sunt discutii  si se voteaza  cu  : 
-6  voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Lospa  Elena  ,Mailat  Constantin,  ,
Gheorghe Aurica, Maru Nicoleta)
              Se adopta HCL 38/29.09.2020.

            Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte declara inchisa sedinta  extraordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 29.09.2020.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Catisanu Florentin                                                         Grigore Artemizia



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
Privind rectificarea  bugetului local 

 al Comunei Platonesti pentru anul 2020

            Consiliul  Local al  comunei Platonesti,  judeţul Ialomita,  întrunit  în şedinţă
extraordinara astăzi 29.09.2020;
- referatul  compartimentului de specialitate nr.2957/2020
           -prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale actualizata  ;
          -HCL nr.12/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

  In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
Examinand 

- avizul de legalitate al secretarului;
- referatul de aprobare  al  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
2020 la venituri    si la cheltuieli   conform referatului  intocmit  de compartimentul  de
specialitate astfel:
-  se aloca suma de 200 mii lei pentru - finantare proiect  alimentare apa Lacusteni
- se aloca suma de 100 mii lei pentru achizitie tablete scoala
- se aloca suma de 200 mii lei – pentru realizare gard la cimitire
-  se  aloca  suma de  220 mii  lei  pentru  cheltuieli   investii  Grup sanitar  Scoala
Platonesti
- se aloca suma de 50 mii lei –cheltuieli cu salariile

 Art.2.Se aproba lista de investitii conform anexei.
  Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul Ialomita si
celor interesati prin afisare la sediul primariei

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     Contrasemneaza,
                  Catisanu Florentin                                       Secretarul  general al comunei
                           Grigore Artemizia

Nr.37
Adoptata la Platonesti
Astazi 29.09.2020



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 01.10. 2020 

în conformitate cu Legea nr.153/2017

Consiliul Local al Comunei Platonesti, Judeţul Ialomița, ales în condiţiile stabilite de
Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de
29.09.2020, 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.935/2019 pentru stabilirea salariului  de bază minim brut pe țară
garantat în plată in anul 2020, 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 01.10.2020, 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 prezentul proiect de 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.
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3.
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