
ROMÂNIA                      
JUDEȚUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente 
aflate pe teritoriul unității administrativ - teritoriale comuna Platonesti

Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, convocat în şedinţă ordinară publică, în data de 25.02. 2021;
Având în vedere:
- Referat de aprobare  a primarului comunei Platonesti nr. 3540/18.12.2020, la proiectul de hotărâre nr. 45/18.11.2020, prin

care se propune aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente aflate pe teritoriul unității administrativ - teritoriale
comuna Platonesti; 

-  PROIECTUL  DE  AMENAJAMENT  PASTORAL  al  comunei  Balșa,  întocmit  și  avizat  de  către  Direcția  pentru
Agricultură Județeană Ialomita, 

- Referatul compartimentului agricol, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Platonesti, nr. 2945/2020;  

- Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate nr. 2: agricultură, , amenajarea teritoriului şi urbanism, din cadrul
Consiliului local al comunei Platonesti;

- prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente şi  pentru modificarea şi  completarea Legii fondului funciar nr.  18/1991, cu modificările şi
completările ulterioare și  ale art.  I,  pct.  10 din Legea nr.  44/2018 pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei  de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare  sectoriale şi ale
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

In temeiul prevederilor OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  amenajamentul pastoral pentru pajiştile permanente aflate pe teritoriul unității administrativ - teritoriale
comuna Platonesti, care se regăsește în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul  comunei  Platonesti  va  duce  la  îndeplinire  prezenta  hotărâre  prin  compartimentele  din  aparatul  de
specilaitate.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în scris: Primarului comunei Platonesti, Compartimentului agricol, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomita, Direcției pentru Agricultură Județeană Ialomita, se aduce la 
cunoştinţa publicului prin afişare.

     Contrasemnează,                                        
Preşedinte de ședinţă                                                        Secretar General UAT                                                      
                        Grigore Artemizia

Nr.4
Adoptata la Platonesti
Astazi 25.02.202
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

                                                                   HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru

anul 2021

Avînd în vedere :
 –  Art  6  alin (7)  din Legea 276/2010 privind venitul  minim  garantat,  cu  modificarile 
si competarile ulterioare
-Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala
-referatul compartiment  asistenta  sociala 
-referat de aprobare  a primarului
-avizul comisie de specialitate
-avizul de legalitate al secretarului general
   În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE

           Art.1 Se  aproba  Planul de actiuni si  de lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor  de  munca  anul  2021  conform  anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărare.

Art.2    (1)   Prezenta  hotărare  se  va  comunica  Primarului  comunei,  Agentiei
Judetene   pentru  Prestatii  Sociale,   Prefecturii Ialomita, iar un exemplar se va afişa la
sediul Primăriei.

           (2) Prezenta hotărăre se aplica de la data aducerii la cunostinţa publica.

Contrasemneaza
Presedinte de sedinta                                                                    Secretar General UAT 
Nedelcu Aurica                                                                                  Grigore Artemizia

 Nr.5
 Adoptata la Platonesti
Astazi 25.02.2021



ROMÂNIA 
JUDETUL IALOMITA 
COMUNA PLATONESTI

 HOTARÂRE
insusirea Raportului de evaluare privind bunuri imobile- terenuri intravilan  existente in

domniul privat al  comunei Platonesti

Consiliul  Local  al  comunei  Platonesti,  judeţul  Ialomita,  întrunit  în  şedinţă
ordinară, publică astăzi 25.02.2021;
            Examinand 
- raportul comisiei de specialitate  ;
- avizul de legalitate al secretarului;
- referatul de aprobare a primarului 
- Raportul de evaluare intocmit de catre  CEE Mosescu Valeriu

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

     Articolul 1- Se insuseste  Raportul  de evaluare privind bunuri imobile-  terenuri
intravilan  existente in domniul privat al  comunei Platonesti  conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Articolul 2-  Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului -judeţul Ialomita;
Cetăţenilor comunei Platonesti prin afişare. 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                     AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE
NEDELCU AURICA                                                   Secretar General UAT,
                                                                                            GRIGORE ARTEMIZIA       

Nr.6
Adoptata la Platonesti
Astazi 25.02.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
privind desemnarea unui reprezentant pentru a face parte din AGA a SC

ADIECO 2009 SRL Tandarei

            Consiliul  Local al  comunei Platonesti,  judeţul Ialomita,  întrunit  în şedinţă
ordinara astăzi 25.02.2021;
              Avand in vedere :
         -prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ
         -Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice

- avizul de legalitate al secretarului;
- referat de aprobare a primarului 

                   În baza OUG 57/2019, privind Codul administrativ 

       

HOTARASTE :

        Art.1 – Se aproba desemnarea domnului Tudorici Vasile, consilier local
pentru a face parte din AGA a SC ADIECO 2009 SRL Tandarei  
      Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul
Ialomita si  celor interesati prin afisare la sediul primariei

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
Nedelcu Aurica                                                                          secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr..7
Adoptata la Platonesti
Astazi 25.02.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
privind desemnarea domnului primar ca membru reprezentant in cadrul

ADIECO 2009

            Consiliul  Local al  comunei Platonesti,  judeţul Ialomita,  întrunit  în şedinţă
ordinara astăzi 25.02.2021;
              Avand in vedere :

- -prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrative
- -adresa nr.30/04.11.2020 prin care se solicita HCL de desemnare a noului primar ca

membru reprezentant
- -Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice

- avizul de legalitate al secretarului;
- referat de aprobare a primarului 

                   În baza OUG 57/2019, privind Codul administrativ 

       

HOTARASTE :

        Art.1 – Se aproba desemnarea domnului primar  Negraru Florinel  ca
membru reprezentant in cadrul ADIECO 2009
      Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul
Ialomita si  celor interesati prin afisare la sediul primariei

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
Nedelcu Aurica                                                                          secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr..8
Adoptata la Platonesti
Astazi 25.02.2021



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI 
JUDETUL IALOMITA 

 HOTARARE 
privind aprobarea unor burse scolare pentru anul 2021

            Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita, întrunit în
şedinţă ordinara astăzi 25.02.2021;
              Avand in vedere :

- -prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ
- -HG 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul 
școlar 2020-2021

- adresa Scolii Gimnaziale Platonesti nr.3/06.01.2021
- avizul de legalitate al secretarului;
- referat de aprobare a primarului 

                   În baza OUG 57/2019, privind Codul administrativ 

       

HOTARASTE :

        Art.1 – Se aproba un numar de 10 burse scolare pentru anul 2021, burse
ce vor fi platite din bugetul local

      Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul
Ialomita si  celor interesati prin afisare la sediul primariei

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
Nedelcu Aurica                                                                          secretar general UAT
                                                                                                      Grigore Artemizia

Nr..9
Adoptata la Platonesti
Astazi 25.02.2021



             ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii

“Sistem de supraveghere video în comuna PLATONEȘTI, județul Ialomița”

            Consiliul local al comunei PLATONESTI,
            Având în vedere:
             - prevederile Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului
Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2021; 

 - prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice; 

 -  prevederile  Legii  nr.  273/2006 privind finanţele  publice locale,  cu modificările  şi
completările ulterioare;

 Luând act  de  Programul  Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita  ce are ca scop
îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor judeţului Ialomiţa, a generaţiilor prezente şi
viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze
şi  să  utilizeze  resursele  în  mod  eficient,  pe  zone  de  potenţial  economic  și  pe  zone  de
prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.

Examinând:
-  referat  de  aprobare  al  primarului  comunei  PLATONESTI  cu  privire  la  necesitatea,
oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei  “Sistem de supraveghere video în comuna
PLATONEȘTI, județul Ialomița”,   comuna PLATONESTI, judeţul Ialomiţa;

-  raportul  al  compartimentului  urbanism  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei PLATONESTI;
      -  Memoriul  Justificativ  şi  indicatorii  tehnico  –  economici  ai  proiectului  “Sistem de
supraveghere video în comuna PLATONEȘTI, județul Ialomița”,   comuna PLATONESTI,
judetul Ialomita;
            -raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, activităţi economico financiare,
protecţia mediului şi turism.

În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b", ,,c", alin.(4) lit.,,d", coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d"
şi,,e"  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.-Se  aprobă  necesitatea,  oportunitatea  şi  potenţialul  economic  al  investiţiei
“Sistem  de  supraveghere  video  în  comuna  PLATONEȘTI,  județul  Ialomița”,      comuna
PLATONESTI, judeţul Ialomiţa.
           Art. 2.  – Se aprobă Memoriul Justificativ, la obiectivul de “Sistem de supraveghere
video în comuna PLATONEȘTI, județul Ialomița”,  comuna PLATONESTI, juedetul Ialomita,



pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza  Programului  Judetean  de  Dezvoltare  Locala
Ialomita, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 331.852,82 Lei 

b) perioada de investitie: 9 luni

c)   Indicatori tehnici: 

- Camera IP 4MP/ zoom motorizat/POE- 50 buc

- NVR 64 canale – 1 buc

- TV LED FULL HD 43''- 2 buc
           Art.3. – Se aprobă finanţarea “Sistem de supraveghere video în comuna PLATONEȘTI,
județul Ialomița”,  comuna PLATONESTI, judetul Ialomita cu valoarea totală de  331.852,82
Lei, în baza Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita 
           Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 52.241,06 lei cu TVA lei,
din valoarea totală a proiectului, din care:

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile 10,10 % - 31.413,56, lei cu TVA

- valoare cheltuieli neeligibile – 20.827,50, lei cu TVA

Art. 5. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la
art.  1,  precum  şi  cheltuielile  de  întreţinere  şi  exploatare  pentru  acesta  se  suportă  din
veniturile proprii ale bugetului local. 

Art.  6.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei PLATONESTI, judeţul IALOMIŢA. 
judetul Ialomita, este  de 330.832,91 lei cu TVA, din care:

  Indicatori  tehnici: înlocuirea  a  430  lămpi  existente  cu  430  lămpi  LED  36  W  și
înlocuirea a 6 puncte de aprindere.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ, 
NEDELCU AURICA
                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                          Secretarul general al comunei PLATONESTI
                                                                    Grigore Artemizia

Nr.10
Adoptată la PLATONESTI
Astăzi, 25.02.2021



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  PLATONESTI
         PRIMAR

PROIECT   DE    HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii
“Sistem de supraveghere video în comuna PLATONEȘTI, județul Ialomița”

            Primarul comunei PLATONESTI,
            Având în vedere:
             - prevederile  Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în
cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2021; 

 -  prevederile  Hotărârii  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și
conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 -  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

 Luând act de Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita ce are
ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor judeţului Ialomiţa, a
generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane
sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe
zone de potenţial economic și pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea,
protecţia mediului şi coeziunea socială.

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.____/___.02.2021  a  primarului  comunei
PLATONESTI cu privire la necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
investiţiei  “Sistem  de  supraveghere  video  in  comuna  PLATONESTI,  jud.
Ialomita" comuna PLATONESTI, judeţul Ialomiţa;

-  raportul  nr.____/___.02.2021  al  compartimentului  urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei PLATONESTI;
            - Memoriul Justificativ şi indicatorii tehnico – economici ai proiectului 
“Sistem de supraveghere video în comuna PLATONEȘTI, județul 
Ialomița”,  comuna PLATONESTI, judetul Ialomita;
            -raportul  de  avizare  nr.____/________2021  a  comisiei  pentru
agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism.

În temeiul art.129 alin.(2) lit.,,b", ,,c", alin.(4) lit.,,d", coroborat cu art.139
alin.(3),  lit.,,d"  şi,,e"  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu



modificările şi  completările ulterioare,  propune Consiliului  local PLATONESTI
spre aprobare, următorul:

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:
           Art.1.-Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic

al  investiţiei  “Sistem  de  supraveghere  video  în  comuna  PLATONEȘTI,
județul Ialomița”  comuna PLATONESTI, judeţul Ialomiţa.
           Art. 2. – Se aprobă Memoriul Justificativ, la obiectivul de "“Sistem de
supraveghere video în comuna PLATONEȘTI, județul Ialomița”    comuna
PLATONESTI,  juedtul  Ialomita,  pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza
Programului  Judetean  de  Dezvoltare  Locala  Ialomita,  respectiv  indicatorii
tehnico-economici, după cum urmează:

d) valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 331.852,82 Lei 
e) perioada de investitie: 9 luni
f) Indicatori tehnici: 

- Camera IP 4MP/ zoom motorizat/POE- 50 buc
- NVR 64 canale – 1 buc
- TV LED FULL HD 43''- 2 buc

           Art.3. – Se aprobă  “Sistem de supraveghere video în comuna
PLATONEȘTI, județul Ialomița” cu valoarea totală de 331.852,82 Lei cu TVA,
în baza Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita 
           Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 52.241,06 lei
cu TVA lei, din valoarea totală a proiectului, din care:

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile 10,10 % -  31.413,56 lei cu TVA
-     valoare cheltuieli neeligibile  – 20.827,50 lei cu TVA

Art. 5. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut  la  art.  1,  precum şi  cheltuielile  de  întreţinere  şi  exploatare  pentru
acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local. 

Art.  6.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se însărcinează
primarul  comunei PLATONESTI, judeţul IALOMIŢA. 

    INIŢIATOR PROIECT, 
                           PRIMAR,
          NEGRARU FLORINEL

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                         Secretarul general al comunei PLATONESTI,

                                                    ………………………..
Nr…..
Astăzi, ____.02.2021



       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
Nr. _______/_________2021

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru
obiectivul de  investiţii “”Modernizare iluminat stradal în comuna PLATONESTI,

județul Ialomița”

Incheiat astăzi, ___ februarie 2021

                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003

privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică  ,art.83  din  Legea

nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor

normative,   şi  a  prevederilor  OUG  nr.57  privind  Codul  administrativ,   cu

modificările  şi  completările  ulterioare,  am  procedat  azi  data  de  mai  sus,la

afişarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-

economici pentru obiectivul de  “Sistem de supraveghere video în comuna

PLATONEȘTI,  județul  Ialomița”,   la  sediul  instituţiei,  în  vederea consultării

acestuia de către cetăţenii comunei PLATONESTI, judeţul Ialomiţa.

                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se

pot depune la sediul instituţiei.

Secretarul general al comunei PLATONESTI,
..............................



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  PLATONESTI
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.______ din _______2021

A V I Z
la  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii  “”Modernizare iluminat stradal în comuna
PLATONESTI, județul Ialomița”

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia
mediului şi turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de ______2021, a luat
în discuţie, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiţii  “”Modernizare  iluminat  stradal  în  comuna
PLATONESTI, județul Ialomița”  comuna  PLATONESTI, judeţul Ialomiţa.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel
cum au fost consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate
amendamente  sau  propuneri  de  modificare  a  continuţului  proiectului  de
hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în
temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al comunei PLATONESTI, comisia propune Consiliului local al
comunei PLATONESTI adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
 ......................................

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ______________________
                                                                                   ______________
                                                                                   ________________
                                                                                   ____________________
                                                                                   



       R O M Â N I A
     JUDETUL IALOMITA 
     UAT    PLATONESTI
         PRIMAR 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a localitatilor Movila, Ograda, Platonesti , Saveni, , Suditi, 
Tandarei   în vederea  accesarii fondurilor externe nerambursabile in cadrul Axei Prioritare 8 : Sisteme inteligente 
si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale “din cadrul POIM 

                       Având în vedere:

- prevederile art.  35 alin.  (1)  din Legea nr.  273 din 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările  și

completările ulterioare;

                       Examinând:

                     - Referatul de aprobare  inregistrat la  nr.   din                prezentat  de   primarul UAT

PLATONESTI;

                     - raportul al  Comisiei juridice şi de disciplină pentru avizarea proiectului de hotarare;

                    Ținând cont de :

                    -Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului NR 128/2020  privind unele masuri pentru

aprobarea  Programului  national  de  racordare  a  populatiei  si  a  clientilor  noncasnici  la  sistemul  inteligent  de

distributie a gazelor naturale 

                   - Programul Operațional Infrastructură Mare  POIM -Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi

sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale 

                    În temeiul  prevederilor  art.89 , alin.(1) si alin.(2), art. 129,alin.2), lit.b) si d), art.139 din Ordonanta

de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

       Art.1 - Se aprobă participarea UAT  PLATONESTI .in  cadrul Parteneriatului/asocierii  cu localitatile

Movila, Ograda, Platonesti , Saveni, , Suditi, Tandarei     în vederea  accesarii fondurilor externe nerambursabile

in cadrul Axei Prioritare 8 : Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale

“din  cadrul  POIM  ,pentru  implementarea  proiectului  “DEZVOLTAREA  RETELEI  INTELIGENTE  DE

DISTRIBUTIE  A  GAZELOR  NATURALE  IN  LOCALITATILE  MOVILA,  OGRADA,PLATONESTI  ,

SAVENI  ,  SUDITI  ,  TANDAREI  ,  JUDETUL  IALOMITA  ”  conform ACORDULUI  DE  PARTENERIAT

anexat la prezenta hotarare.



        Art.2  –  Se  mandatează  domnul  NEGRARU  FLORINEL,  primarul  UAT   PLATONESTI,  judeţul

IALOMITA .,să semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT PLATONESTI

        Art.3 – Se aprobă finanțarea din bugetul local al UAT  PLATONESTI  a sumei ce reprezintă contribuţia

financiară proprie a UAT  PLATONESTI la bugetul proiectului“DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE

DISTRIBUTIE  A  GAZELOR  NATURALE  IN  LOCALITATILE  MOVILA,  OGRADA,PLATONESTI  ,

SAVENI , SUDITI , TANDAREI , JUDETUL IALOMITA ”,

        Art.4 -  Prezenta  hotărâre  va  fi  adusă  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local

PLATONESTI  şi pe site-ul  primariei  şi va fi comunicată primarilor comunelor membre   in parteneriat precum

şi Instituţiei Prefectului – judeţul IALOMITA ,pentru controlul legalitatii.

 PRESEDINTE

NEDELCU AURICA                                       Avizeaza  pentru legalitate,

 Secretar general UAT ,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul Dispensarului Uman,

cu destinatia farmacie 

Consiliul  Local  al  comunei  Platonesti,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din data  de
25.02.2021;

Analizând:
- Referatul de aprobare  al  Primarului comunei , 
-  raportul compartimentului de achizitii publice prin care se propune închirierea

prin  licitaţie  publică  a  unui  spaţiu  din  cadrul  Dispensarului  Uman,   cu  destinatia
farmacie;

- În conformitate cu dispoziţiile art.5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia;
 În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, a unui spaţiu in suprafata totală de
24 mp, din cadrul Dispensarului Uman Platonesti,   judetul Ialomita, cu destinatia farmacie.

Art.2. – Se aprobă caietul de sarcini care va sta la baza desfăşurării licitaţiei, conform
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Durata închirierii va fi de 5 ani, începând cu data semnării contractului.
Art.4. – Preţul de pornire la licitaţie este de 10 lei/mp/luna.
Art.5. – Comisia de licitaţie va fi compusa din urmatoarele persoane:
        -Ivanus Sebastian- presedinte comisie
        -Vasile Florentina –membru
       -Nedelcu Aurica -membru
      - Mihalache Daniella- membru
       -Un reprezentant ANAF
Art.6.  – Se imputerniceste  primarul  comunei  Platonesti  sa  semneze  contractul  de

inchiriere cu persoana castigatoare a licitatiei. 
Art.7. – Primarul comunei Platonesti va asigura executarea prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta                                                                         contrasemneaza
Nedelcu Aurica                                                                                           secretar
                                                                                                                Grigore Artemizia
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  JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

PROCES VERBAL

             Incheiat astazi 25.02.2021 in sedinta ordinara  a Consiliului Local Platonesti , judetul
Ialomita orele 14,00 in  baza Dispozitiei primarului nr. 24/18.02.2021 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 11 consilieri  din numarul de 11 cat este legal constituit
si  anume :  Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,  Gheorghe
Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait  Aurel,
Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor , domnul primar Negraru Florinel si doamna Grigore
Artemizia secretarul general al comunei .
                       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 .
       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
08.01.2021.
    Domnul  consilier  Nedelcu  Nicusor  explica  faptul  ca  se  va  abtine  deoarece  la  sedinta
anterioara nu a fost prezent dar are rugamintea de a redacta corect procesele verbale deoarece
mai sunt mici scapari de forma .
        Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 10 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin)
-1 vot abtinere(Nedelcu Nicusor)

         Domnul presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni este domnul Nedelcu 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, dar se
solicita a se completa ordinea de zi cu un proiect ce a fort omis si este de maxima urgenta.
  Domnul presedinte de sedinta ia cuvantul si  prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta:
1. Proiect  de hotarare  privind aprobarea Amenajamentului  pastoral  la  comuna
Platonesti  - initiator primar, Negraru  Florinel
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local  pe anul 2021  - initiator primar, Negraru  Florinel
3.  Proiect  de  hotarare  privind insusirea  Raportului  de  evaluare  privind bunuri
imobile-  terenuri  intravilan  existente  in  domniul  privat  al   comunei  Platonesti
initiator primar, Negraru  Florinel
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4  Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant pentru a face parte
din AGA a SC ADIECO 2009 SRL Tandarei -initiator primar, Negraru  Florinel
5  Proiect  de  hotarare  privind  desemnarea  domnului  primar ca  membru
reprezentant in cadrul ADIECO 2009-initiator primar, Negraru  Florinel
6   Proiect  de  hotarare  privind aprobarea unor burse  scolare  pentru anul  2021
-initiator primar, Negraru  Florinel
7  Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul  de  investiţii “ Sistem  de  supraveghere  video  in  comuna  Platonesti”
-initiator primar, Negraru  Florinel
8  Proiect  de hotarare privind  aprobarea Acordului  de Parteneriat  /  asociere  a
localitatilor Movila, Ograda, Platonesti , Saveni, , Suditi, Tandarei         în vederea
accesarii fondurilor externe nerambursabile in cadrul Axei Prioritare 8 : Sisteme
inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale “din
cadrul POIM  -initiator primar, Negraru  Florinel
9. Proiect  de  hotarare  privind  privind  închirierea  prin  licitaţie  publică  a  unui
spaţiu din cadrul Dispensarului Uman,  cu destinatia farmacie -initiator primar,
Negraru  Florinel
10.Alte discutii.
                 Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)

   Se trece la dezbaterea primului  proiect de pe ordinea de zi si  anume :  Proiect de
hotarare  privind  aprobarea  Amenajamentului  pastoral  la  comuna  Platonesti   -
initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de urbanism , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
         Se inscrie la cuvant domnu Ivanus Sebastian care solicita sa i se spuna cate hectare de
pasune sunt  concesionate  in  prezent.  Se arata  ca  in  Amenajamentul  pastoral  exista  245 ha
pasune.
       Domnul primar raspunde ca s-au inchiriat pe 7 ani 202 ha crescatorilor de animale si in
anul 2022 vor expira iar in anul 2020 s-a inchiriat 25 ha in urma solicitarii unui crescator de
bovine. Diferenta este libera in prezent.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 4/25.02.2021.

Se trece la dezbaterea  celui de-al doilea proiect de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de



hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local  pe anul
2021  - initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-au intrunit  comisia de cultura, au
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 5/25.02.2021.

       Se trece la dezbaterea  celui de-al treilea proiect de pe ordinea de zi si anume :
Proiect  de  hotarare  privind  insusirea  Raportului  de  evaluare  privind  bunuri
imobile-  terenuri  intravilan  existente  in  domniul  privat  al   comunei  Platonesti
initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante si
Comisia de Urbanism  , au analizat proiectul de hotarare si au emis aviz favorabil.Prezinta
domnilor consilieri materialele aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
      - 11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 6/25.02.2021.

        Se trece la dezbaterea  celui de-al patrulea proiect de pe ordinea de zi si anume :
Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant pentru a face parte din
AGA a SC ADIECO 2009 SRL Tandarei -initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante
Juridica  , a analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri
materialele aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  11  voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 7/25.02.2021
  

Se trece la dezbaterea  celui de-al cincilea proiect de pe ordinea de zi si anume :  Proiect
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de  hotarare  privind  desemnarea  domnului  primar ca  membru  reprezentant  in
cadrul ADIECO 2009-initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
-  11  voturi  pentru(:Catisanu  Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 8/25.02.2021

Se trece la dezbaterea  celui de-al saselea proiect de pe ordinea de zi si anume : Proiect de
hotarare privind aprobarea unor burse scolare pentru anul 2021 -initiator primar,
Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
  -  11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 9/25.02.2021

      Se trece la dezbaterea  celui de-al saptelea proiect de pe ordinea de zi si anume :
Proiect  de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici  pentru
obiectivul  de  investiţii “ Sistem  de  supraveghere  video  in  comuna  Platonesti”
-initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
     Se inscrie la cuvant domnul consilier Panait  Aurel care  spune ca proiectul este unul foarte
bun dar  odata  cu implementarea  acestuia  nu isi  mai  are  rost  existenta  Politistilor  locali  in
comuna. S-ar face economii la bugetul local cu salariile lor.
   Domnul primar explica faptul ca politistii locali nu au atributii doar paza .
                         Nu  mai sunt discutii si se voteaza astfel :
  -  7 voturi  pentru(:Catisanu Florentin  ,Lentu  Neculae,Nedelcu  Aurica,  Tudorici  Vasile  ,



Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, ,Moldoveanu Silvia Patricia,)
-2 voturi impotriva(Ivanus Sebastian, Nedelcu Nicusor)
-2 voturi abtineri(Panait Aurel, Dumitrache Constantin,)
            Se adopta HCL 10/25.02.2021

Se  trece  la  dezbaterea   proiectului  nr.8  de  pe  ordinea  de  zi  si  anume  : Proiect  de
hotarare  privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  /  asociere  a  localitatilor
Movila, Ograda, Platonesti , Saveni, , Suditi, Tandarei         în vederea  accesarii
fondurilor externe nerambursabile in cadrul Axei Prioritare 8 : Sisteme inteligente
si  sustenabile  de  transport  al  energiei  electrice  si  gazelor  naturale  “din  cadrul
POIM  -initiator primar, Negraru  Florinel
          Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca s-a intrunit Comisia de Buget Finante , a
analizat proiectul de hotarare si a emis aviz favorabil.Prezinta domnilor consilieri materialele
aferente proiectului care au fost puse la dispozitie in timp util .
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
  -  11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 11/25.02.2021

           Se trece la dezbaterea  proiectului nr.9 de pe ordinea de zi si anume :  Proiect de
hotarare privind privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul
Dispensarului Uman,  cu destinatia farmacie -initiator primar, Negraru  Florinel
       Doamna secretar aduce la cunostinta faptul ca pentru acest proiect s-a solicitat completarea
pe ordinea de zi deoarece a fost omis a se discuta. In luna martie expira contractul de inchiriere
pentru acest spatiu si este necesar a se scoate la licitatie , fiind aceeasi procedura dina nul 2016.
          Domnul presedinte de sedinta Nedelcu Aurica invita domnii consilieri pentru a-si expune
parerile pe marginea acestui proiect.
                         Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
  -  11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia Patricia,Panait
Aurel, Dumitrache Constantin, Nedelcu Nicusor)
            Se adopta HCL 12/25.02.2021.

      Alte     discutii .
   Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Nicisor  care solicita sa se actualizeze site-ul
institutiei deoarece nu au mai fost publicate.
   Se inscribe la cuvant domnul primar Negraru Florinel care  doreste sa prezinte o adresa
solicitare  a  unei  societati  de  a  concesiona  4  ha  de  teren  in  vederea  exploatarii  nisipului
existent .V-a fi o forma de asociere in participatiune iar primaria va avea un mare castig.
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        Domnii consilieri vor ca la sedinta viitoare sa vina cu proiect pe ordinea de zi cu aceasta
solicitare.

               Ne mai fiind discutii  domnul  presedinte  declara inchisa sedinta  ordinara   a
Consiliului Local Platonesti din data de 25.02.2021.

               PRESEDINTE                                             SECRETAR GENERAL UAT ,
              Nedelcu Aurică                                                          Grigore Artemizia
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