JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 16.06.2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in baza Dispozitiei primarului nr. 67/12.06.2020 si OUG
57/2019 privind Codul administrativ
La sedinta participa un numar de 10 consilieri din numarul de 11 cat este legal
constituit si anume : Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai, domnul primar Negraru Florinel ,doamna Grigore
Artemizia secretarul general al comunei si doamna inspector contabil Moise Radita.
Absent nemotivat fiind doamna consilier Maru Nicoleta.
Sedinta este deschisa de catre doamna secretar general Grigore Artemizia, care
arata faptul ca este legal constituita fiind prezenti 10 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 :
-10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin,
,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian,
Stanciu Neculai,
Deoarece mandatul de presedinte de sedinta al domnului Stanciu Neculai ales
prin HCL nr.11/14.02.2020 a expirat se impune adoptarea unei hotarari prin care se
alege un nou presedinte de sedinta
Domnul consilier Neagu Stelian propune ca presedinte de sedinta pentru
urmatoarele 3 luni sa fie domnul Nedelcu Aurica.
Domnul consilier Nedelcu Aurica propune ca presedinte de sedinta pentru
urmatoarele 3 luni sa fie domnul Catisanu Florentin.
Nu sunt alte propuneri si se voteaza propunerea domnului Nedelcu Aurica cu :
-9 voturi pentru(Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin, ,Nedelcu Aurica,
Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian, Stanciu Neculai,
Se adopta HCL 22/16.06.2020.
Domnul presedinte de sedinta ia cuvantul si prezinta ordinea de zi pentru aceasta
sedinta:
1, Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă - initiator primar,
Negraru Florinel
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Platonesti pe
anul 2020- initiator primar, Negraru Florinel
3. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021
la comuna Platonesti -initiator primar, Negraru Florinel
4. Proiect de hotarare privind modificarea art.2 al HCL nr.16/2020 privind
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stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Primăriei Comunei Platonesti care se aplică în anul 2020 în
conformitate cu Legea nr.153/2017 -initiator primar, Negraru Florinel
5 Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie
in vederea
concesionarii unor terenuri din domeniul privat al comunei, stabilirea pretului de
pornire la licitatie si constituirea comisiei de licitatie -initiator primar, Negraru Florinel
6 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
comunei Platonesti pe anul 2019 -initiator primar, Negraru Florinel
7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.21/2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare cămin
cultural cat Lăcusteni comuna Platonești, județul Ialomița " - modificare de temă initiator primar, Negraru Florinel

8.Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol
pentru perioada 2020-2024 la nivelul primariei comunei Platonesti initiator primar, Negraru
Florinel

9.Alte discutii.
Nu sunt discutii se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai)
Se trece la proiectul nr.2 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 local a fost virata suma de la buldoexcavator de 392 mii lei si este necesar a se
repartiza pe capitole . Cu aceasta suma nu se pot face decat investitii iar propunerea
domnului primar este acesta :
-Se aloca suma de 40 mii lei pentru- proiectare Modernizare cu grupuri sanitare.
- Se aloca suma de 26 mii lei pentru plata dirigintelui de santier la proiectul Infiintare
alimentare cu apa.
- Se aloca suma de 4 mii lei pentru taxe si avize proiectul Infiintare alimentare cu apa
- Se aloca suma de 7 mii lei pentru finalizare proiect Marcaje rutiere
- Se aloca suma de 160 mii lei pentru proiectul Reabilitare Camin curltura Lacusteni.
- Se aloca suma de 22 mii lei pentru achizitie autoturism
- Se aloca suma de 123mii lei amenajare alei cimitire Lacusteni si Platonesti.
Deasemenea am primit adrese de la CJI si ANAF ca se retrag 11 mii lei iar propunerea este:
- Se retrage suma de 5 mii de la proiectul de iluminat
- Se retrage suma de 1 mii lei de la cotizatie ADIECO

Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui

punct.
Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Aurica care propune ca sumele sa
se retraga de la prevederea de piatra -10 mii si diferenta de 1 mie de la cotizatia Adieco
Considera ca acum nu este necesar a se realize proiectul Amenajare cimitire , in
comuna prioritara este apa si este necesar a se achizitiona apometre pentru cetatenii ce
vor sa isi bage apa. In viitorul apropiat se va finalize statia de apa si va fi functionala.
Propune ca suna de 123 mii lei sa se imparta astfel:
-73 mii lei achizitie apometre
-50 mii lei –amenajare cimitire
Nu sunt discutii si se voteaza propunerea domnului Nedelcu Aurica cu :
-10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai
Se adopta HCL 23/16.06.2020.
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 la comuna Platonesti
-initiator primar, Negraru Florinel

Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de
hotarare, expunerea de motive , acestea fiind transmise in timp util si arata faptul ca
impozitele si taxele din 2020 se indexeaza cu rata inflatiei de 3.83% .
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai
Se adopta HCL 24/16.06.2020.
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
modificarea art.2 al HCL nr.16/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei
Platonesti care se aplică în anul 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 :
-10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
3

Neagu Stelian, Stanciu Neculai
Se adopta HCL 25/16.06.2020.
Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii unor terenuri din
domeniul privat al comunei, stabilirea pretului de pornire la licitatie si constituirea
comisiei de licitatie -initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de
hotarare, expunerea de motive
Ia cuvantul domnul primar si explica domnilor consilieri faptul ca aceste terenuri
sunt locuri de casa , retul este stabilit conform evaluarii facute de evaluator autorizat,
durata concesiunii fiind de 25 ani.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai
Se adopta HCL 26/16.06.2020.
Se trece la proiectul nr.6 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Platonesti pe
anul 2019 -initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de
hotarare, expunerea de motive si anexa.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai
Se adopta HCL 27/16.06.2020.
Se trece la proiectul nr.7 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind modificarea HCL nr.21/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare cămin cultural cat Lăcusteni
comuna Platonești, județul Ialomița " - modificare de temă -initiator primar, Negraru
Florinel

Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de
hotarare, expunerea de motive .
Se inscrie la cuvant domnul primar care explica faptul ca este necesar aceasta
hotarare deoarece nu sunt bani suficienti si trebuie realizata lucrarea pe etape pentru a

putea finaliza si primii banii de la ADIL , vom pune si noi din bugetul local cota de
cofinantare. Restul lucrarii o vom realiza in alti ani cand vom dispune de sumele
necesare.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai
Se adopta HCL 28/16.06.2020
Se trece la proiectul nr.8 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 la
nivelul primariei comunei Platonesti initiator primar, Negraru Florinel

Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de
hotarare, expunerea de motive .Arata faptul ca incepand cu anul 2020 registrele agricole
s-au schimbat , vom lucra in electronic dar la finalul fiecarui an vom lista fiecare pozitie
din volum si le vom arhiva.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(: Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe Aurica, Nedelcu Nicusor,
Neagu Stelian, Stanciu Neculai
Se adopta HCL 29/16.06.2020
Ne mai fiind discutii domnul presedinte declara inchisa sedinta ordinara a
Consiliului Local Platonesti din data de 16.06.2020.
PRESEDINTE
Catisanu Florentin

SECRETAR GENERAL UAT ,
Grigore Artemizia
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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 CĂTIȘANU FLORENTIN 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 CĂTIȘANU FLORENTIN..
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Tudorici Vasile

Nr..............
Adoptata la Platonesti
Astazi 16.06.2020

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
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
ordinara astăzi 16.06.2020;
- referatul compartimentului de specialitate nr.1233/30.04.2020
-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.
Art.2.Se aproba lista de investitii conform anexei.

Art.3. Se aloca suma de 40 mii lei pentru- proiectare Modernizare cu grupuri
sanitare.
Art.4. Se aloca suma de 26 mii lei pentru plata dirigintelui de santier la
proiectul Infiintare alimentare cu apa.
Art.5. Se aloca suma de 4 mii lei pentru taxe si avize proiectul Infiintare
alimentare cu apa
Art.6. Se aloca suma de 7 mii lei pentru finalizare proiect Marcaje rutiere
Art.7. Se aloca suma de 160 mii lei pentru proiectul Reabilitare Camin
curltura Lacusteni.
Art.8. Se aloca suma de 22 mii lei pentru achizitie autoturism
Art.9. Se aloca suma de 73 mii lei pentru achizitie apometre si bransamente.
Art.10. Se aloca suma de 50mii lei amenajare alei cimitire Lacusteni si
Platonesti.
Art.11. Se retrage suma de 10 mii lei de la Proiectul reabilitare strazi.
Art.12. Se retrage suma de 1 mii lei de la cotizatie ADIECO
Art.13 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul Ialomita si
celor interesati prin afisare la sediul primariei
PRESEDINTE DE SEDINTA
Catisanu Florentin

Nr.23
Adoptata la Platonesti
Astazi 16.06.2020

Contrasemneaza,
Secretarul general al comunei
Grigore Artemizia

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere;
-referatul de aprobare al domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
-referatul , inspectorului cu atributii impozite si taxe;
In conformitate cu:
-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile art. 5, alin. (1), lit. a); art. 16, alin. (2); art. 20, alin. (1), lit. b); art. 30 din
Legea nr, 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2021, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Prezenta hotarare se aplica incepand cu 01 01 2021, taxe si impozitele fiind indexate cu
indicele de inflatie 3,83 % fata de taxele si impozitele din anul 2020
Art.3. Pentru taxele si impozitele datorate bugetului local achitate cu anticipatie pana la data de
31.03.2021 se aproba bonificatie in cuantum de 10% ( impozit/taxa cladiri, impozit/taxa teren,
TMT) pentru personae fizice si juridice.
Art.4. Se aproba cota aditionala de 20% taxelor si impozitelor .
Art.5 Secretarul general al 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-judetul
Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate.
Presedinte de sedinta
Catisanu Florentin
Nr.24
Adoptata la Platonesti
Astazi, 16.06.2020

contrasemneaza
secretar general UAT
Grigore Artemizia

ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNEI PLATONESTI
Judeţul Ialomița, Platonesti str. Fetesti nr.18
Telefon/ Fax: 0243/279120; e-mail:primaria_platonesti@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Modificarea art.2 al HCL nr.16/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Platonesti care se aplică în
anul 2020 în conformitate cu Legea nr.153/2017

Consiliul Local al comunei Platonesti, Judeţul Ialomița, 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 Legeacadru 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 OTARAS T E :
Art.1. Se aproba modificarea art.2 al HCL nr.16/2020 privind stabilirea salariilor de

bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei
Platonesti care se aplică în anul 2020 în conformitate cu Legea nr.153/2017 astfel:

“ Art.2 Indemnizația lunara a fiecărui consilier local care participa la cel putin o sedinta
ordinara ori extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate se stabilește în
cuantum de 5% din indemnizația lunară a primarului”
Art.13 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul Ialomita si celor interesati
prin afisare la sediul primariei

PRESEDINTE DE SEDINTA
Catisanu Florentin

Nr.25
Adoptata la Platonesti
Astazi 16.06.2020

Contrasemneaza,
Secretarul general al comunei
Grigore Artemizia

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
JUDETUL IALOMITA
HOTARARE

Privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii unor terenuri din domeniul privat al
comunei, stabilirea pretului de pornire la licitatie si constituirea comisiei de licitatie

Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
- prevederile din partea V din OUG 57/2019 privind Codul administrativ
- referatul compartimentului de specialitate
Examinand:
- Referat de aprobare a primarului
- avizul comisiei de specialitate
- avizul secretarului general cu privire la legalitatea proiectului
In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a unor terenuri din domeniul
privat al comunei Platonesti, conform anexei.
Art.2..Se stabileste ca pretul de pornire al licitatiei va fi de 1.30 lei/mp/an.
Art.3 Durata concesiunii va fi de 25 ani.
Art.4. Se stabileste comisia de licitatie in urmatoarea componenta:
- Minea Laurentiu-presedinte
- Vasile Florentina- membru
- Gheorghe Aurica- membru
- Mihalache Daniella-membru
- Un reprezentant ANAF –membru
- David Elena –supleant
- Lentu Neculae –supleant
- Un reprezentant ANAF –supleant
Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre doamna Iordache Violeta.
Art.5. Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini in vederea scoaterii la
licitatie care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6. Se revoca HCL nr.20/2020.
Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de catre Primar si serviciile
subordinate
Presedinte de sedinta
Catisanu Florentin

NR. .26
Adoptata la Platonesti
Astazi, 16.06.2020

Contrasemneaza
Secretar general UAT
Grigore Artemizia

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
JUDETUL IALOMITA

HOTARARE
Privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2019
Consiliul Local al Comunei Platonesti , judetul Ialomita
Avand in vedere :
-referat de aprobare a d-lui primar

-raportul compartimentului de specialitate(contabilitate)
-prevederile art.49,alin12,art 73 alin3 din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ
HOTARASTE :
Art.1-Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Platonesti aferent
anului 2019, conform raportului compartimentului de specialitate si anexe.
Art.2-Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-judetul ialomita si tuturor
celor interesati.

Presedinte de sedinta
Catisanu Florentin

Nr.27
Adoptata la Platonesti
Astazi, 16.06.2020

contrasemneaza
secretar general UAT
Grigore Artemizia

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr.21/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiţii„Reabilitare cămin cultural sat Lăcusteni comuna Platonești,
județul Ialomița " - modificare de temă

Consiliul local al comunei Platonesti,
Având în vedere:
- prevederile Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului
Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2019;
- 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:
- referatul de aprobare al primarului comunei Platonesti cu privire la necesitatea, oportunitatea
şi potenţialul economic al investiţiei „Reabilitare cămin cultural sat Lăcusteni comuna
Platonești, județul Ialomița ";
- raportul compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Platonesti; „Reabilitare cămin cultural sat Lăcusteni comuna Platonești, județul
Ialomița ";
-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 - modificarea indicatorilor aprobati prin HCL 21//17.03.2020 pentru
obiectivul de investiti „Reabilitare cămin cultural sat Lăcusteni comuna Platonești, județul
Ialomița "
Art.2-Aprobarea documentatiei tehnico – DALI, pentru modificare de temă propusă de proiectant,
diriginte de santier si constructor, respectiv noii indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 798.365,00 Lei, din care 200.000 eligibili prin ADIL
Ialomita conform contract de finantare pentru etapa I, si diferenta de 598.365,00 impartită pe
trei Etape dupa cum urmeaza
-

Etapa I suma de 192.430 lei cheltuieli neeligibile, din care 31000 cheltuieli deja efectuate
in anul 2019, ramanand 161.430 lei in anul 2020
Etapa II suma de 205.935 lei cheltuieli neeligibile
Etapa III suma de 200.000 lei cheltuieli neeligibile

Art.3– Se aprobă finalizarea etapei I în valoare de 392430,55 lei conform deviz general etapa I în
anul 2020, etapa II in anul 2021 in valoare de 205.935 lei si etapa III in anul 2022 in valoare de
200.000 lei
Art.4– Se aprobă coofinanţarea proiectului cu valoarea de 161.430 Lei cu TVA, cheltuieli
neeligibile, în anul 2020, fonduri ce vor fi asigurate conform precizarilor din articolul 2 cat si prin
hotarare a consiliului local de aprobare a bugetului local al UAT Platonesti
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. Se aproba actul aditional nr.2 la contractul nr.19/14.11.2019
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
PLATONESTI, judeţul IALOMIŢA.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Catisanu Florentin
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei Platonesti,
Grigore Artemizia
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CONSILIUL LOCAL COM.PLATONESTI
judetul Ialomita
telefon/ fax 0243/279120
e-mail: primaria_platonesti@yahoo.com
HOTĂRÂREA
aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 la nivelul primariei
comunei Platonesti

Consiliul local al comunei Platonesti, judeţul Ialomița întrunit in şedinţa ordinară din data de 16.06.
2020;

Luand in considerare:
- Referatul de aprobare , proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei din care reiese necesitatea
actualizării modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul
primariei comunei Platonesti conform prevederilor Legii nr.54/2017 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol;
-Raportul intocmit de Compartimentului Agricol al comunei Platonesti,;
- Raportul de Comisiei de specialitate a Consililui Local privind avizarea in totalitate a proiectului de
hotarare ;

In baza prevederilor:
- Normele tehnice din 23.01.2020 aprobate prin Ordinul 37/2020 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administativ
HOTĂRĂSTE:
Art.l .(l) Aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol, format electronic
pentru perioada 2020-2024 registrul agricol se intocmeste si tine la zi in format electronic.
(3) Inscrierea si actualizarea datelor in registrul agricol se va face cu respectarea
prevederilor Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol , cu modificarile ulterioare
(4) Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum
şi a celor juridice, prin grija secretarului comunei, prin publicarea pe pagina de internet a comunei
Platonesti sau prin înştiinţări individuale, dupa caz.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a sarcinilor prezentei hotarari se incredinteaza
Compartimentului Agricol al comunei Platonesti.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetul Ialomita, primarului comunei
Platonestii, Compartimentului Agricol al comunei Platonesti, persoanelor interesate prin grija
secretarului comunei Platonesti.
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Art.4 Prezenta hotarare se supune conditiilor si termenelor de sesizare la institutiile abilitate si
cailor de atac la instantele judecatoresti competente, numai si-n baza prevederilor Legii nr.554/2004,
Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Preşedinte şedinţa:
Consilier local ,
Catisanu Florentin

Avizat pentru legalitate
Secretar general UAT,
Grigore Artemizia
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Comuna Platonesti, judetul Ialomita telefon/ fax 0243/279120
e-mail: ad.primaria_platonesti@gmail.com
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__________________________________

Nr…………./……………..2020

REFERAT DE APROBARE
aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 la nivelul primariei
comunei Platonesti

Domnilor consilieri,
Având în vedere prevederilor Normele tehnice din 23.01.2020 aprobate prin Ordinul 37/2020
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada
2020-2024 este necesar a se adopta o hotarare prin care se aproba modul de intocmire a registrului
agricol pentru perioada 2020-2024.
Am initiat proiectul de hotarâre privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol
pentru perioada 2020-2024 la nivelul primariei comunei Platonesti pe care îl supun dezbaterii si
aprobarii dvs.
Pentru a intra in legalitate va supun dezbaterii si aprobarii dumneavoastra proiectul de hotarîre.
Va multumesc!

INITIATOR
PRIMAR,
NEGARU FLORINEL,
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