JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 06.11.2020 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 10,00 in baza Dispozitiei primarului nr. 145/03.11.2020 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, Nedelcu Nicusor, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia
Patricia,Panait Aurel,Dumitrache Constantin , domnul primar Negraru Florinel ,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 . Arata faptul ca prin Ordinul Prefectului nr.608/01.11.2020 s-a declarat legal
constitut Consiliul Local Platonesti.
Pentru desfasurarea primei sedinte de consiliu ii invita pe domnii consilieri pentru a face
propuneri de presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni.
Domnul consilier Tudorici Vasile ii propune pe domnul Nedelcu Aurica.
Domnul consilier Nedelcu Nicusor ii propune pe domnul Ivanus Sebastian
Fiecare propunere se supune la vot si se voteaza astfel :
-propunerea domnului Tudorici V – 6 voturi pentru,1 vot abtinere,4 voturi impotriva
-propunerea domnului Nedelcu N- 3 voturi pentru, 1 vot abtinere,7 voturi impotrica
Domnul presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni va fi domnul Nedelcu Aurica
Se adopta HCL 39/06.11.2020.
Domnul presedinte de sedinta ia cuvantul si prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta:
1, Aprobarea presedintelui de sedinta- initiator primar, Negraru Florinel
2. Constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Platonesti initiator primar, Negraru Florinel
3.Alte discutii.
Deoarece primul punct a fost votat se trece la dezbaterea celui de-al doilea proiectConstituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Platonesti
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia adduce la cunostinta domnilor
consilieri ca vor fi trei comisii si anume:
1. ,,Activitati economico-financiare, juridice si de disciplina”
2. ,,Agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului”,
3. ,,Activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si
protectie sociala”
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri sa faca propuneri pentru membrii in cele trei
comisii.
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Pentru comisia nr.1, domnul Catisanu F propune pe domnul Lentu N; domnul Nedelcu
Nicusor propune pe –Panait Aurel;domnul Bordea Valentin propune pe Nedelcu Aurica.
Pentru comisia nr.2 –domnul Nedelcu Aurica propune pe domnul Bordea Valentin,
domnul Panait Aurel pe domnul Ivanus Sebastian si domnul Catisanu F propune pe doamna
Gheorghe A.
Pentru comisia nr.3 se propune in urmatoarea componenta: Nedelcu N,Dumitrache C-tin,
Catisanu F,Moldoveanu S.P.,Tudorici V
Pentru fiecare comisie componenta va fi urmatoarea:
1. ,,Activitati economico-financiare, juridice si de disciplina”:
NEDELCU AURICA-presedinte
LENTU NECULAE-membru
PANAIT AUREL-secretar
2. ,,Agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului”,:
IVĂNUȘ SEBASTIAN-presedinte
BORDEA VALENTIN FLORIAN-secretar
GHEORGHE AURICA-membru
3. ,,Activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie
sociala”,:
NEDELCU NICUSOR-presedinte
MODOVEANU SILVIA PATRICIA-secretar
CĂTIȘANU FLORENTIN-membru
DUMITRACHE CONSTANTIN-membru
TUDORICI VASILE-membru
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-11 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu
Silvia Patricia,Panait Aurel,Dumitrache Constantin)
Se adopta HCL 40/06.11.2020.
Alte discutii:
Domnul primar felicita consilierii nou alesi in functie si le ureaza mult success in noul
mandate si putere de munca si pricepere pentru binele comunitatii.
Ne mai fiind discutii domnul presedinte declara inchisa sedinta extraordinara
Consiliului Local Platonesti din data de 06.11.2020.
PRESEDINTE
Nedelcu Aurică

SECRETAR GENERAL UAT ,
Grigore Artemizia

a

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:
- Propunerile făcute de consilieri locali constituite conform legii;
- Votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.
În conformitate cu:
-art.123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se alege preşedinte de şedinţă domnul NEDELCU AURICA care va conduce
şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni, începând cu data adoptării prezentei
hotărâri.
ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului:
- Domnului NEDELCU AURICA..
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Tudorici Vasile

Nr..39
Adoptata la Platonesti
Astazi 06.11.2020

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
GRIGORE ARTEMIZIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
HOTĂRÂRE
Privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Platonesti
Consiliul local al comunei Platonesti,judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:
- Propunerile făcute de grupul de consilieri locali constituite conform legii;

-Ordinul Prefectului nr.608/01.11.2020 ca legal consstituit Consiliul Local Platonesti
În conformitate cu:
-OUG 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se constituie comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei
Platonesti,judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
1. ,,Activitati economico-financiare, juridice si de disciplina”in urmatoarea componenta:
NEDELCU AURICA-presedinte
LENTU NECULAE-membru
PANAIT AUREL-secretar
2. ,,Agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului”,in componenta
urmatoare:
IVĂNUȘ SEBASTIAN-presedinte
BORDEA VALENTIN FLORIAN-secretar
GHEORGHE AURICA-membru
3. ,,Activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie
sociala”, in urmatoarea componenta:
NEDELCU NICUSOR-presedinte
MODOVEANU SILVIA PATRICIA-secretar
CĂTIȘANU FLORENTIN-membru
DUMITRACHE CONSTANTIN-membru
TUDORICI VASILE-membru
(2) Comisiile de specialitate vor funcţiona pe toată perioada mandatului consiliului
local.
Art. 2. Atribuţiile şi modul de funcţionare al comisiilor de specialitate, constituite
potrivit art. 1, sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al comunei Platonesti.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEDELCU AURICA
Nr. 40
Emisă la Platonesti
Astăzi 06.11.2020

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI

