JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.01.2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local Platonesti , judetul Ialomita orele 12,00 in baza
Dispozitiei primarului nr. 7/23.01.2020 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 .
Absent nemotivat fiind doamna consilier Maru Nicoleta, are probleme de sanatate dar nu a inaintat dovezi justificative
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 alte propuneri 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,
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 aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul Serviciului Public Politie Localainitiator primar, Negraru Florinel
2. Proiect de hotarare privind modificarea punctului 1 art.14 din anexa 7 al HCL nr.26/2019 al -initiator primar, Negraru
Florinel
3.Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Platonesti la SN Crucea Rosie din Romania, filiala Ialomita
-initiator primar, Negraru Florinel
4 Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Platonesti-initiator primar, Negraru
Florinel
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de munca si de lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii
416/2001 cu modificare prin introducerea Legii 276/2010 privind venitul minim garantat -initiator primar Negraru
Florinel
6. Proiect de hotarare privind revocarea lit c art.9 din anexa la HCL nr.46/2019.-initiator primar Negraru Florinel
7. Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu cu destinatia dispensar uman situat in comuna Platonesti, str. Fetesti
nr.23, judetul Ialomita.-initiator primar Negraru Florinel
8. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei rezultat la încheierea exerciţiului bugetar
2019.-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.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare aprobarea acordarii normei de hrana pentru
personalul din cadrul Serviciului Public Politie Locala- initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea de motive . Arata
domnilor consilieri faptul ca politia locala are un statut special si la ei norma de hrana este diferita de cea acordata celullalt
personal, aceasta fii obligatorie.
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 nr.3/30.01.2020
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind modificarea punctului 1 art.14 din
anexa 7 al HCL nr.26/2019 al -initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea de motive .
Domnul prima ria cuvantul si explica domnilor consilieri faptul ca la camin au fost evenimente, sunt cheltuieli dar si unele mici
pagube. Au existat chiar si evenimente la care nu s-au incasat bani. 500 lei este o suma mica pentru intretinerea si functionarea
caminului
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
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-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 nr.4/30.01.2020
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Platonesti
la SN Crucea Rosie din Romania, filiala Ialomita -initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea de motive .
Domnul prima ria cuvantul si explica faptul ca au fost si sunt beneficii in urma incheierii protocolului cu Crucea Rosie iar
suma nu este foarte mare. Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui punct.
Nu sunt discutii si se voteaza cu :
-9 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile , Gheorghe
Aurica, Nedelcu Nicusor, Neagu Stelian, Stanciu Neculai),
-1 vot abtinere(Nedelcu Nicusor)
Se adopta HCL nr.5/30.01.2020
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului
privat al comunei Platonesti-initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea de motive . Se arata
faptul ca este necesar a se actualiza acest inventar deoarece existau neconcordante ale suprafetelor de teren si nu se puteau efectua
carti funciare..
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 nr.6/30.01.2020
Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de munca si de
lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001 cu modificare prin introducerea Legii 276/2010 privind venitul
minim garantat -initiator primar Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea de motive . Aceasta
hotarare se adopta in fiecare an pentru beneficiarii de VMG in vederea prestarii orelor de munca.
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 nr.7/30.01.2020
Se trece la proiectul nr.6 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind revocarea lit c art.9 din anexa la HCL
nr.46/2019.-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, Neagu Stelian, Stanciu Neculai),
Se adopta HCL nr.8/30.01.2020
Se trece la proiectul nr.7 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu cu destinatia
dispensar uman situat in comuna Platonesti, str. Fetesti nr.23, judetul Ialomita.-initiator primar Negraru Florinel
Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea de motive . Se arata
faptul ca in anul 2018 a fost inchiriat pentru o perioada de 2 ani si a expirat contractul si este necesar a se inchiria iar.
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 nr.9/30.01.2020
Se trece la proiectul nr.8 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al
comunei rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019.-initiator primar Negraru Florinel

Doamna secretar general al comunei Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea de motive . Se arata
faptul ca in anul 2019 a fost accesar prin fonduri europene un proiect de achizitie a unui utilaj buldoexcavator, a fost castigat
proiectul , a fost finalizat prin aducerea acestuia. Trebuie achitat din bugetul local, ulterior se solicita sumele de la AFIR.
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 nr.10/30.01.2020
Ne mai fiind discutii domnul presedinte declara inchisa sedinta ordinara
30.01.2020.
PRESEDINTE
Neagu Stelian

SECRETAR GENERAL UAT ,
Grigore Artemizia
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a Consiliului Local Platonesti din data de

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA PLATONESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul
Serviciului Public Politie Locala
Consilioul Local al comunei Platonesti
Avind in vedere:
-art. 4 din LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (**republicată**) poliţiei locale , cu completarile si
modificarile ulterioare
-art. 35^1 alin 1 din LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (**republicată**)
poliţiei locale *)precum si a prevederilor ORDONANŢEI nr. 26 din 22 iulie 1994 privind
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate
- art. 2 alin 3 din HOTĂRÂRE nr. 171 din 11 martie 2015 privind stabilirea metodologiei şi a
regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr.
155/2010, cu completarile si modificarile ulterioare
-ORDIN nr. 776 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a
normei de hrană acordată personalului poliţiei locale cu completarile si modificarile ulterioare
În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ
HOTARASTE:
Art.1.Se aprobă acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Public
Politie Locală începand cu data de 01.02.2020.
(1) pentru funcțiile publice specifice de politst local se acorda norma 6 ,valoarea financiara
fiind de 32 lei/zi - calendaristica .
Art.2.Secretarul comunei Platonesti va asigura comunicarea hotărârii: Instituliei Prefectului
Judelului Ialomita, Primarului Comunei Platonesti , Serviciului Public Politie Locala .

PRESEDINTE DE SEDINTA
NEAGU STELIAN

Nr…3.
Adoptata la Platonesti
Astazi 30.01.2020

Viză de legalitate,
Secretarul general al comunei
Grigore Artemizia

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
modificarea punctului 1 art.14 din anexa 7 al HCL nr.26/2019

Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere;
-referatul , inspectorului cu atributii impozite si taxe;
In conformitate cu:
-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile 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 Modificarea punctului 1 art.14 din anexa 7 al HCL nr.26/2019 astfel:

(1)Taxa de inchiriere camin cultural- 2000lei( evenimente familiale)-1000 lei
alte activitati
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-judetul Ialomita pentru
exercitarea controlului de legalitate.
Presedinte de sedinta
Neagu Stelian
Nr…4…..
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.01.2020

contrasemneaza
secretar general UAT
Grigore Artemizia

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderarii comunei Platonesti la SN Crucea Rosie din Romania, filiala
Ialomita
Avînd în vedere :
- prevederile art.8 al Legii nr 139/1995 completata cu Legea nr 524/2004
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala cu modificarile ulterioare
-Legea nr.273/2006 a finantelor publice cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile OG 26/2000 cu privire la fundatii si asociatii
În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE
Art.1 Se aproba aderarea comunei Platonesti la SN Crucea Rosie din Romania, filiala
Ialomita, urmand a dobandi calitatea de membu al Societatii Nationale de Cruce RosieFiliala Ialomita.
Art.2 Reprezentarea comunei Platonesti in cadrul Societatii Nationale de Cruce RosieFiliala Ialomita se asigura de catre Primarul comunei-Negraru Florinel.
Art.3. Obligatiile financiare rezultate din adrerare se suporta din Bugetul Local al
comunei Platonesti si vor consta in contribute de membru sustinator si va fi de 2000
lei/an
Art.4.Se aproba Contractul de parteneriat incheiat intre comuna Platonesti si SN Crucea
Rosie din Romania, filiala Ialomitaconform anexei.
Art.5.Secretarul si contabilul vor duce la indeplinire prezenta .

Presedinte de sedinta

Nr.5
Adoptata la Platonesti
Astazi 30.01.2020

Contrasemneaza
Secretar General UAT
Grigore Artemizia

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI PLATONESTI
HOTARARE
Privind actualizarea domeniului privat al comunei Platonesti
Consiliul Local al Comunei Platonesti, judetul Ialomita, intrunit in sedinta ordinara in data de
30.01.2020;
Având în vedere temeiurile juridice, respective prevederile:
-Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor OUG nr.57/2019

HOTARASTE
Art. 1 Se aproba actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Platonesti conform anexei
la prezenta hotarare.
Art. 2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de primarul Comunei Platonesti
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut
de lege, primarului comunei, și prefectului județului Ialomita și se aduce la cunoștință publică prin
afișarea la sediul primăriei,

Presedinte de sedinta

NR.6.
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.01.2020

Contrasemneaza
Secretar
Grigore Artemizia

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
anul 2020
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
-expunerea de motive a primarului
-avizul comisie de specialitate
-avizul de legalitate al primarului
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 2020 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.

Presedinte de sedinta

Nr.7
Adoptata la Platonesti
Astazi 30.01.2020

Contrasemneaza
Secretar General UAT
Grigore Artemizia

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind revocarea lit c art.9 din anexa la HCL nr.46/2019

Consiliul Local al comunei Platonesti, judeţul Ialomita;
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Platonesti;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic şi
Contencios, din cadrul Primăriei comunei Platonesti;
Având în vedere rapoartele de avizare ale:
 Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului şi libertăţilor
cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al comunei Platonesti;
În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic Art.1 Se aproba revocarea lit c art.9 din anexa la HCL

nr.46/2019 -Regulamentul prin care se confera titlul de Cetăţean de Onoare al
comunei Platonesti.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
.Neagu Stelian

Nr. ...8............
Adoptata la Platonesti
Astazi 30.01.2020

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general UAT,
Grigore Artemizia

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI PLATONESTI
HOTARARE
Privind inchirierea unui spatiu cu destinatia dispensar uman situat in comuna Platonesti,
str. Fetesti nr.23, judetul Ialomita
Consiliul local al comunei Platonesti, intrunit in sedinta ordinara de lucru
Avand in vedere:
-cererea medicului Badescu Marcela
-expunerea de motive a primarului
-prevederile art.14 alin 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.124/1998, privind
organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
-prevederile art.9 alin 2 din Instructiunile nr.3615/IF2003 ale Ministerului Sanatatii si
Familiei si Ministerului Administratiei Publice pentru aplicarea OUG.nr.70/2002, privind
administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
In temeiul prevederilor art.3 alin (5), lit. b), art.45, alin 3), art.115 alin 1), lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba inchirierea spatiului, avand ca destinatie de dispensar uman, situat in sat
Platonesti, str Fetesti nr.23,judetul Ialomita, format din cabinet medical in suprafata de
18 mp, sala de tratamente in suprafata de 15mp si hol in suprafata de 10 mp,si anexe catre
CMI Dr Popescu Amalia Gabriela , CUI 21157777 ,reprezentat de doamna dr.Popescu
Amalia Gabriela.
Art.2, Predul de inchiriere va fi de 0,43 lei/mp/an.
Art.3.Durata contractului de inchiriere va fi de 5 ani de la data incheierii contractului.
Art.4 Se aproba modelul contractului de inchiriere conform anexei care face parte
integranta din prezenta
Art.5 Se mandateaza primarul comunei Platonesti, dl Negraru Florinel, pentru a semna
contractul de inchiriere.
Art.6 Prezenta hotarare se comunica primarului comunei, dr. Popescu Amalia Gabriela,
Institutiei Prefectului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei
Platonesti
Presedinte de sedinta

Nr.9
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.01.2020

contrasemneaza
secretar
Grigore Artemizia

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
HOTARARE
Privind utilizarea execedentului din anul 2019
Consiliul local al comunei Platonesti, judetul Ialomita,
Avand in vedere;
-raportul compartimentului contabilitate
Examinand ;
-prevederile art 58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare
- prevederile OrdinuluiMinisterului Finantelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019
In temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea utilizarii din excedentului anului 2019 in suma de 429623. lei pentru realizarea
urmatoarelor proiecte:
-Achizitie utilaj Buldoexcavator -374000 lei
Art.2 Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Platonesti
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului-judetul Ialomita si comunicata celor
interesati, prin afisare la sediul Primariei.
.

Presedinte de sedinta
Neagu Stelian

Nr.10
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.01.2020

contrasemneaza
secretar general UAT
Grigore Artemizia

