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
extraordinara astăzi 02.12.2019;
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
NEAGU STELIAN

Nr…49…..
Adoptata la Platonesti
Astazi 02.12.2019

Viză de legalitate,
Secretarul general al comunei
Grigore Artemizia

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE

modificarea anexei 1 la HCL nr.38/2019 aprobarea regulamentului de organizare si
functionare a politiei locale la comuna Platonesti
Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;

Avand in vedere;
-raportul de aprobare al domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
-adresa nr.15736/14.11.2019 a Institutiei Prefectului Ialomita
- dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010 cu modificarile si completarie
ulterioare
-prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ
-referatul compartimentului de specialitate
-raportul comisiei de specialitate
In temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea anexei 1 la HCL nr.38/2019 privind
Regulamentul de organizare si functionare a POLITIEI LOCALA la comuna
Platonesti conform anexei.
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
Neagu Stelian
Nr…50……
Adoptata la Platonesti
Astazi, 02.12.2019

contrasemneaza
Secretar General UAT
Grigore Artemizia

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 02.12.2019 in sedinta extraordinara a Consiliului Local
Platonesti , judetul Ialomita orele 12,00 in
baza Dispozitiei primarului nr.
143/26.11.2019 si OUG 57/2019 privind Codul administrativ
La sedinta participa un numar de 7 consilieri din numarul de 11 cat este legal
constituit si anume : Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
Tudorici Vasile , Neagu Stelian, , Gheorghe Aurica , domnul primar Negraru
Florinel ,doamna Grigore Artemizia secretarul general al comunei .
Absent nemotivat fiind doamna consilier Nedelcu Aurica. Nedelcu Nicusor, Stanciu
Neculai, Maru Nicoleta
Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia,
care arata faptul ca este legal constituita fiind prezenti 7 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 :
-10 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
Tudorici Vasile , Neagu Stelian, , Gheorghe Aurica
Presedinte de sedinta este domnul Neagu Stelian ales prin HCL nr.41/2019.
Domnul presedinte de sedinta ia cuvantul si prezinta ordinea de zi pentru aceasta
sedinta:
1..Proiect de hotarare privind rectificare de buget local-initiator primar, Negraru
Florinel
2 Proiect de hotarare privind Modificarea anexei 1 la HCL nr.38/2019 privind
aprobarea regulamentului de organizare si functionare a politiei locale Platonesti
-initiator primar, Negraru Florinel
3.Alte discutii.
Nu sunt discutii se voteaza cu :
-7 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian,
Stanciu Neculai)
Se trece la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi si anume : . Proiect de hotarare
privind rectificare de buget local-initiator primar, Negraru Florinel
Doamna inspector contabil Moise Radita prezinta proiectul de hotarare,
expunerea de motive . Arata domnilor consilieri faptul ca este necesara adoptarea
acestei hotarari pentru a se achita unele facturi
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
1

punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-7 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
Tudorici Vasile , Neagu Stelian, , Gheorghe Aurica)
Se adopta HCL nr.49/02.12.2019
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind
Modificarea anexei 1 la HCL nr.38/2019 privind aprobarea
regulamentului de organizare si functionare a politiei locale Platonesti -initiator
primar, Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de
hotarare, expunerea de motive .Arata faptul ca s-a primit mentiuni pe marginea acestei
hotarari.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-7 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
Tudorici Vasile , Neagu Stelian, , Gheorghe Aurica)
Se adopta HCL nr.50/02.12.2019
Ne mai fiind discutii domnul presedinte declara inchisa sedinta extraordinara a
Consiliului Local Platonesti din data de 02.12.2019.
PRESEDINTE
Neagu Stelian

SECRETAR GENERAL UAT ,
Grigore Artemizia

