ROMANIA
Primaria comunei Platonesti
Judetul IALOMITA
HOTARARE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii “Iluminat
public cimitir,comuna Platonesti”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI , JUDETUL IALOMITA intrunit in
sedinta extraordinara in data de 24.11.2020
Avand in vedere:
- prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- prevederile Hotararii nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrãri de interventii
- prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrãri de
interventii"
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investitii finantate din fonduri publice
- In temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ
PROPUN:
Art. 1- Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii “Iluminat
public cimitir,comuna Platonesti” conform anexei.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investitii
“Iluminat public cimitir,comuna Platonesti astfel:
-total investitie :134737,38 lei
din care C+M 122656,80 lei conform devizului de lucrari scenario I din Studiu de
Fezabilitate.
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, judetul Ialomita si celor
interesati prin afisare la sediul primariei
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JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24.11.2020 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 14,00 in baza Dispozitiei primarului nr. 157/18.11.2020 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, Nedelcu Nicusor, Bordea Valentin Florian, Ivanus Sebastian,Moldoveanu Silvia
Patricia,Panait Aurel,Dumitrache Constantin ,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 extraordinaradin data de
06.11.2020.
Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
- 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)
Domnul presedinte de sedinta pentru o durata de 3 luni este domnul Nedelcu Aurica ales
prin HCL nr.39/06.11.2020, acesta preia conducerea sedintei extraordinara dand citire ordinii
de zi, astfel :

1.Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din
data de 13.11.2020
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul
de investitii :Iluminat public cimitir , comuna Platonesti
3.Alte discutii.
Nu sunt discutii si se voteaza astfel :
- 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 trece la dezbaterea proiect de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii :Iluminat
public cimitir , comuna Platonesti
1

Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta materialele aferente
acestui proiect care au fost transmise in timp util domnilor consilieri
Domnul presedinte de sedinta invita domnii consilieri sa se inscribe la cuvant pentru
dezbaterea acestui proiect.
Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Nicusor care solicita a se scoate de pe
ordinea de zi acest proiect deoarece comisia de urbanism nu a fost convocata in conformitate cu
OUG 57/2019 de catre presedintele comisiei de specialitate.
Intreaba pe doamna secretar cine a convocat comisia de specialitate pentru acest proiect.
Doamna secretar ii raspunde ca pentru acest proiect in proiectul ordinii de zi au fost
inscrise doua comisii de specilaitate pentru a-si da avizul si anume: Buget finante si
Urbanism.Si era normal sa se reuneasca cele doua comisii si a fost facut un raport in care au
semnat consilierii prezenti la comisie.
Domnul consilier Nedelcu Nicusor il intreaba pe domnul Nedelcu Aurica, presedintele la
comisia de buget finante care este sursa de finantare pentru realizarea acestui proiect , deoarece
nu a vazut specificat nicaieri.
I se raspunde ca din Bugetul local, fiind bani alocati pentru acest proiect.
Nu mai sunt discutii si se voteaza astfel :
- 6 voturi pentru(:Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,
Gheorghe Aurica, , Moldoveanu Silvia Patricia,)
-1 vot abtinere(Bordea Valentin Florian)
-4 voturi impotriva(Ivanus Sebastian, ,Panait Aurel,Dumitrache Constantin, Nedelcu
Nicusor)
Se adopta HCL 43/18.11.2020.
Alte discutii .
Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Nicusor care solicita ca sedintele ordinare sa
fie convocate in penultima joi din fiecare luna.
Domnul consilier Panait Aurel solicita sa se prezinte domnilor consilieri o copie de pe
facture de achizitie a ghirlandelor .
Ne mai fiind discutii domnul presedinte declara inchisa sedinta extraordinara a
Consiliului Local Platonesti din data de 24.11.2020.
PRESEDINTE
Nedelcu Aurică

SECRETAR GENERAL UAT ,
Grigore Artemizia

