ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA PLATONESTI
- PRIMARDISPOZITIE
privind convocarea in sedinta extraordinara a
Consiliului local al comunei Platonesti
Primarul comunei Platonesti , judet Ialomita
Avand in vedere prevederile art.133 alin. (1) sau alin.(2) lit.a) si art.134, alin.
(1),lit.a), alin.(5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului .nr.57/2019 privind Codul
Administrtaiv ;
-Ordinul Prefectului Ialomita nr.608/01.11.2020 privind declararea ca legal constituit a
Consiliului Local Platonesti
In temeiul art.154 alin.(1) coroborat cu art.155 alin.(3) , lit.b) si art.196 alin.(1),
lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
DISPUNE:
ART.1 - Se convoaca in sedinta extraordinara membrii Consiliului local Platonesti
in data de 24.11.2020 , la ora 14.00 la Camin Cultural Platonesti.
ART.2 - Proiectul Ordinii de zi , precum si comisiile de specialitate carora le vor fi
trimise spre avizare proiectele de hotarari, sunt prevazute in anexa care face parte
integranta din prezenta dispozitie .
ART.3 - Materialele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor
locali pe suport de hartie , in mapa de sedinta ,pe semnatura acestora si sunt postate pe
site-ul UAT..
ART.4 - In conformitate cu regulile privind desfasurarea sedintelor Consiliului
Local, consilierii locali au posibilitatea sa formuleze si sa depuna amendamente asupra
proiectelor de hotărâri, pana la data de 19.11.2020, la secretarul general al comunei
Platonesti.
ART.5 - Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate
pana la data de 20,11,2020 , la secretarul comunei.
ART.6 – Prezenta dispozitie se comunica de catre secretarul comunei Platonesti
potrivit prevederilor art.135, alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
PRIMAR,
NEGRARU FLORINEL

Nr.157
Emisa la Platonesti
Azi 18.11.2020

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar general al comunei
Grigore Artemizia
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Anexa la dispozitia nr.

PROIECT AL ORDINII DE ZI
Sedinta extraordinara a consiliului local Platonesti
marti ,24 NOIEMBRIE 2020, ora 14,00
CAMIN CULTURAL PLATONESTI

Nr. Materiale supuse dezbaterii si aprobarii
Crt.
1
2
3

Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
a Consiliului Local din data de 13.11.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investitii :Iluminat
public cimitir , comuna Platonesti
Diverse: Intrebari/interpelari/informari consilieri

Initiator

Comisii de
Specialitate
*

Primarul

1,2

*Denumirea comisiilor de specialitate:
Comisia 1 – pentru agricultura ,activitati economico-financiare, juridica si de
disciplina
Comisia 2 –pentru amenajarea teritoriuluisi urbanism, protective mediu si turism,
validare

PRIMARIA COMUNEI PLATONESTI
JUDETUL IALOMITA
Nr................/..................2020
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii
“Iluminat public cimitir,comuna Platonesti”
Primarul Comunei Platonesti , judetul Ialomita
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
Avand in vedere faptul ca cimitirele din aceasta localitate nu au iluminat public, iar
acesta reprezinta unul din criteriile de calitate ale civilizatiei moderne,
PROPUN:
-Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii
“Iluminat public cimitir,comuna Platonesti”
-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului general pentru obiectivul
de investiţie „Iluminat public cimitir, comuna Platonesti, judet Ialomita” in cuantum de
134737,38.lei

Primar
NEGRARU FLORINEL

