
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL MANASIA

Nr. 9082/2.12.2019

P R O C E S – V E R B A L

Incheiat astazi  28.11.2019 , in cadrul sedintei   ordinare   a  Consiliului Local Manasia, sedinta
convocata de catre domnul primar, conform dispozitiei  nr.179/22.11.2019.In urma efectuarii 
prezentei  la lucrarile sedintei de astazi, se  constata prezenta  tuturor consilierilor locali  ,cu 
excepția consilierilor locali Lazăr Constantin și Nedelcu Marian, fiind intrunit  cvorumul necesar si
prevazut de lege  pentru desfasurarea sedintei precum si pentru adoptarea proiectelor de hotarari 
inscrise pe ordinea de zi. La lucrarile sedintei de astazi, participă domnul primar, doamna Ilie Ioana-
contabil, domnul Alexandru Daniel-consilier achizitii publice și un invitat – Badea Gheorghe. Se dă 
citire    ordinii de zi a sedintei de astazi care are inscrise urmatoarele puncte :

Aprobarea Procesului verbal al sedintei anterioare
Proiectul nr.
1

Privind rectificarea bugetului local
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr.
2

Privind mandatarea reprezentantului de drept al 
comunei Manasia, județul Ialomița – domnul Veihemer 
Alexandru-primarul comunei Manasia, județul Ialomița  
în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr.
3

Privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local
Manasia nr. 43/14.08.2019 privind aprobarea 
contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare  
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr.
4

Privind aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea 
celor 2 loturi de teren  intravilan în suprafațe de 816 mp
fiecare, situate în comuna Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si
37, nr. cadastral 21726 și respectiv  21727 , către 
domnul Capră Nicolae 

Inițiator : Primar Veihemer Alexandru
Proiectul nr.
5

Privind aprobarea documentaței tehnice pentru 
obiectivul de investiții ,, REPARATII CURENTE STRAZILE 
PRIMARIEI, PIATA SFATULUI SI INTRAREA CONACULUI 
IN COMUNA MANASIA’’ JUDETUL IALOMITA,,
Inițiator: Primar – Veihemer Alexandru

Diverse.Intrebari.Interpelari

In urma supunerii la vot, ordinea de zi este aprobata  in forma prezentată.Preluand conducerea 
lucrarilor sedintei de astazi, domnul Barbu Mihail- presedinte de sedinta  solicita  prezentarea 
procesului verbal al sedintei anterioare de catre secretarul comunei. Dupa prezentarea procesului 
verbal, in urma supunerii la vot, acesta este aprobat in forma si continutul in care a fost intocmit.

În continuare se trece la Proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi și anume Proiectul privind 
rectificarea bugetului local.
În acest sens, doamna Ilie Ioana-contabil  arată că  ne-a fost alocată suma de 7244 lei de AJFP 
Ialomița si se propune deasemeni alocarea sumei de 30 mii lei pentru cadouri Crăciun, achizitia de 
agende -4 mii lei, la iluminat si gaze 5000 mii lei, organizarea unui foc de artificii de Revelion- suma 
fiind de 9000 lei precum si montat/demontat ghirlande dar si achizitia altora- suma de 25 mii lei.
Domnul Cristache întreaba de ce încă 5 mii lei la iluminat si gaze? Raspunzand, doamna contabil 
arata ca in perioada sezonului rece cheltuielile la iluminat si gaze sunt mai mari si de aceea se 
propune suplimentarea acestor cheltuieli cu 5 mii lei.



Domnul consilier Stoian întreaba ce presupune suma de 25 mii lei la ghirlande? Doamna contabil 
mentionează din nou că este vorba despre montat/demontat ghirlandele exisente precum si achizitia 
de altele pentru a fi montate în alte zone din comună.
Domnul Cristache consider că trebuiau asfaltate strazile prin programul de dezvoltare locală. 
Raspunzand, domnul primar precizează că demararea lucrarilor de asfaltare nu era aprobată de 
MDRAP in conditiile in care proiectul cu apa/canalizare nu este implementat încă, aceste proiecte 
urmand a fi implementate în ordinea logică adică prima data apă/canalizare si apoi asfaltare.
Totodată, doamna contabil propune suplimentarea cu 5 mii lei la scoala, sumă necesară pentru 
încălzire si iluminat, cei prezenti fiind unanim de accord cu solicitarea scolii.Domnul consilier 
Cristache întreabă de unde vor fi luati acesti bani? Raspunzand, doamna contabil arată că sunt 
economii la salarii.Întrucat nu mai sunt interventii, în urma supunerii la vot, cu un numar de 11 
voturi pentru este adoptată Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 59 din 28.11.2019 
privind rectificarea bugetului local al comunei.
Următorul punct de pe ordinea de zi il constituie Proiectul de hotarare privind mandatarea 
reprezentantului de drept al comunei Manasia, județul Ialomița – domnul Veihemer 
Alexandru-primarul comunei Manasia, județul Ialomița  în vederea exercitării atribuţiilor 
în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași.

Se face o scurtă prezentare de către domnul secretar al comunei care precizează că urmarea 
aparatitei Codului administrativ trebuiesc modificate atat actul constitutiv cat si statutul ADI 
ECOAQUA Calarasi în sensul ca reprezentantul legal al UAT-ului este primarul comunei si de aceea s-
a initiat acest proiect în conditiile in care in prezent reprezentantul comunei era secretarul comunei. 
Întrucat nu sunt interventii, în urma supunerii la vot de către presedintele de sedinta, cu un 
numar de 11 voturi pentru este adoptată Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 
60/28.11.2019 privind mandatarea reprezentantului de drept al comunei Manasia, județul 
Ialomița – domnul Veihemer Alexandru-primarul comunei Manasia, județul Ialomița  în 
vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  
„ECOAQUA” Călărași. 
Următorul punct de pe ordinea de zi il constituie Proiectul de hotarare privind modificarea 
Anexei la Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019 privind aprobarea 
contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare  .
În acest sens, secretarul comunei precizează în interventia sa ca în urma exercitarii legalitatii, 
Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 43/2019, unele contraventii în domeniul serviciului de 
salubrizare contravin prevederilor legale si de aceea s-a propus initierea acestui proiect de hotarare .

Domnul consilier Cristache întreabă ce s-a facut cu achizitia recipientelor mari de colectat 
deseuri selective?

Domnul Alexandru Daniel mentionează ca sunt discutii cu operatorul pe această temă.

Domnul consilier Barbu atrage atentia ca mai sunt lasati saci de gunoi  de catre operator: Domnul 
primar arată că este posibil ca acesti saci sa contină deseuri care nu pot fi ridicate.

Domnul consilier Sima consideră ca oamenilor, o data cu ridicarea gunoiului, să le fie pus in vedere 
sa-si strângă si gunoaiele din fata proprietatilor.

Domnul consilier Cristache întreabă cat s-a platit pana acum operatorului pentru colectarea 
gunoiului? Raspunzand, domnul primar precizează ca se achita circa 16 mii pe lună incepand cu 
aprilie iar de incasat de la populatie s-a incasat circa 30 mii lei pana acum.

Întrucat nu mai  sunt interventii, in urma supunerii la vot, cu un numar de 11 voturi 
pentru este adoptată Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 61/28.11.2019 privind 
modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019 privind 
aprobarea contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare . 

Proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi il constituie Proiectul de hotarare privind aprobarea 
Raportului de evaluare și vânzarea celor 2 loturi de teren  intravilan în suprafațe de 816 
mp fiecare, situate în comuna Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si 37, nr. cadastral 21726 și 
respectiv  21727 , către domnul Capră Nicolae 

Secretarul comunei face o scurtă detaliere a proiectului precizand ca in urma intentiei de 
cumparare a terenurilor de catre domnul Capră Nicolae, s-a facut un raport de evaluare a terenurilor 
rezultand 10 lei/mp.

Deoarece nu sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un numar de 11 voturi pentru 
este adoptată Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 62/28.11.2019 privind aprobarea 



Raportului de evaluare și vânzarea celor 2 loturi de teren  intravilan în suprafațe de 816 
mp fiecare, situate în comuna Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si 37, nr. cadastral 21726 și 
respectiv  21727 , către domnul Capră Nicolae 

Cel de-al cincilea proiect de pe ordinea de zi il reprezinta Proiectul de hotarare privind 
aprobarea documentaței tehnice pentru obiectivul de investiții ,, REPARATII CURENTE 
STRAZILE PRIMARIEI, PIATA SFATULUI SI INTRAREA CONACULUI IN COMUNA MANASIA’’ 
JUDETUL IALOMITA,,.

Domnul Alexandru Daniel-consilier achizitii vine cu lamuriri pe marginea proiectului aratand ca
strazile din cadrul proiectului vor fi reasfaltate  iar intersectiile cu aceste strazi vor fi deasemeni 
asfaltate pe o lungime de 10 m care sa facă legatura cu aceste strazi care fac parte din proiect.
Domnul consileir Moise intreabă de ce nu se face si strada Avicola? Raspunzand, domnul primar 
mentionează ca această strada face obiectul unui proiect aparte la care sunt prevazuti 15 mii lei.
Domnul Alexandru precizează totodata ca suma din bugetul local alocată proiectului va fi de 15 mii 
lei iar pentru dirigentia santierului sunt prevazuti 5 mii lei. Domnul primar adduce la cunostinta ca se
are in vedere si suplimentarea pietruirii  unor strazi vizate fiind str. Ialomitei, Rozelor,, Aleea 
Ficusului  și Intrarea Ialomiței.

Întrucat nu mai sunt interventii, în urma supunerii la vot cu un numar de 11 voturi 
pentru este adoptată Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 63/28.11.2019 privind 
aprobarea documentaței tehnice pentru obiectivul de investiții ,, REPARATII CURENTE 
STRAZILE PRIMARIEI, PIATA SFATULUI SI INTRAREA CONACULUI IN COMUNA MANASIA’’ 
JUDETUL IALOMITA,,
Ultimul punct de pe ordinea de zi il constituie Diverse. Intrebari. Interpelari.Sunt 
următoarele interventii:

- Domnul consilier Barbu Mihail consideră că la trecerea de pietoni de la scoală ar trebui 
montate si indiatoarele corespunzătoare;

- Domnul consilier  Stoian Florea readuce in atentie problema cainilor vagabonzi si consideră 
ca ar trebui luate ceva masuri in acest sens.

- Donmnul consilier Barbu Mihail aduce la cunostinta că sunt in continuare persoane care 
parchează masinile pe trotuarele nou executate si consideră că ar trebui luate masuri cu 
acestia dand si nume in acest sens.

- Invitatul de la sedinta de astazi-domnul Badea Gheorghe aduce in atentie probleme care 
vizează fondul funciar fiind nemultumit ca se intarzie punerea in posesie pentru procentul 
de reducere aplicat la reconstituirea dreptului de proprietate. Secretarul comunei 
precizează ca dansul daca doreste poate veni la sedintele Comisiei locale de fond funciar 
unde isi poate prezenta si sustine problemele.

Întrucat nu mai sunt alte interventiii, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile 
sedintei de astazi si multumeste pentru prezenta .

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE  DE SEDINTA,        SECRETAR GENERAL,

BARBU MIHAIL                                  VASILE COSTEL



LOCAL MANASIA
JUDETUL IALOMITA

MINUTA 
Sedintei ordinare    din data de 28.11. 2019   a  Consiliului Local Manasia

Sedinta convocata de primarul comunei conform Dispozitiei  nr. 179/22.11.2019.
Din numarul total de 13 consilieri  in functie, sunt prezenti la sedinta 11, lipsind 
consilierii locali Lazăr Constantin si Nedelcu Marian.
Ordinea de zi are inscrise urmatoarele puncte: 

Aprobarea Procesului verbal al sedintei anterioare
Proiectul nr. 
1

Privind rectificarea bugetului local
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr. 
2

Privind mandatarea reprezentantului de drept al comunei 
Manasia, județul Ialomița – domnul Veihemer Alexandru-
primarul comunei Manasia, județul Ialomița  în vederea 
exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor din 
cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr. 
3

Privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local 
Manasia nr. 43/14.08.2019 privind aprobarea contravențiilor 
în domeniul serviciului de salubrizare  
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr. 
4

Privind aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea celor 2 
loturi de teren  intravilan în suprafațe de 816 mp fiecare, 
situate în comuna Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si 37, nr. 
cadastral 21726 și respectiv  21727 , către domnul Capră 
Nicolae 
Inițiator : Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr. 
5

Privind aprobarea documentaței tehnice pentru 
obiectivul de investiții ,, REPARATII CURENTE STRAZILE 
PRIMARIEI, PIATA SFATULUI SI INTRAREA CONACULUI 
IN COMUNA MANASIA’’ JUDETUL IALOMITA,,
Inițiator: Primar – Veihemer Alexandru
Diverse.Intrebari.Interpelari

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate .
Dupa aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare, au fost adoptate urmatoarele 

hotarari:
1. Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 59/28.11.2019  privind rectificarea bugetului 

local -  11 voturi pentru;
2. Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 60/28.11.2019 privind mandatarea 

reprezentantului de drept al comunei Manasia, județul Ialomița – domnul Veihemer 
Alexandru-primarul comunei Manasia, județul Ialomița  în vederea exercitării 
atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași  -11 
voturi pentru;

3. Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 61/28.11.2019 privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019 privind aprobarea 
contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare  -11 voturi pentru

4. Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 62/28.11.2019 privind aprobarea Raportului de 
evaluare și vânzarea celor 2 loturi de teren  intravilan în suprafațe de 816 mp fiecare, 
situate în comuna Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si 37, nr. cadastral 21726 și respectiv  
21727 , către domnul Capră Nicolae -11 voturi pentru;

5. Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 63/28.11.2019 privind aprobarea documentaței 
tehnice pentru obiectivul de investiții ,, REPARATII CURENTE STRAZILE PRIMARIEI, 
PIATA SFATULUI SI INTRAREA CONACULUI IN COMUNA MANASIA’’ JUDETUL 
IALOMITA,, – 11 voturi pentru;
Sedinta incepe la ora 16,30  si  se incheie la orele 18,30.
 In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,  minuta se va 
afisa la sediul Primariei comunei Manasia si pe site-ul propriu.

 
SECRETAR,

         VASILE  COSTEL



JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL MANASIA

    H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local al comunei Manasia

Consiliul Local  Manasia, judetul Ialomița
Întrunit în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2019

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 50/ 2019  privind bugetul de stat pe anul 2019;

          - prevederile art. 49 alin. (7)    din Legea nr. 273/2006, republicata, privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. a)   din OUG nr .57/2019 privind Codul 
administrativ .
Examinând:
- Adresa nr. 13034/11.11.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița;
- Raportul compartimentului  contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al  

primarului comunei Manasia, judetul Ialomita
- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de   primar al  comunei 

Manasia. Judetul Ialomita;

În temeiul  prevederilor  art.139 alin (1)  coroborat  cu prevederile   art. 196  
alin. (1), lit.a)  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Manasia, judetul Ialomita, la 
venituri in suma de 22.654.382 lei  si la cheltuieli in suma de  22.654.382  lei. 
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde domnul 
Veihemer Alexandru, viceprimar cu atribuții de primar al  comunei Manasia. Prin grija 
secretarului comunei Manasia, prezenta hotarare va fi adusa la cunostintă  publică si va 
fi comunicată:

- Institutiei Prefectului judetul Ialomita in vederea exercitarii  legalitatii;
- Primarului comunei Manasia; 
- Compartimentului contabilitate.
- Agentiei Judetene Ialomita a Finantelor Publice .

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MANASIA
BARBU MIHAIL VASILE COSTEL

Adoptată la Manasia
Astăzi 28.11.2019
Nr.59

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. Nr.consilieri in functie -13, Nr. consilieri prezenti - 11, Nr. voturi pentru - 
11



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI MANASIA
Nr._______din______________2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind rectificarea bugetului local 

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 50/ 2019  privind bugetul de stat pe anul 2019;

            - prevederile art. 49 alin. (7)    din Legea nr. 273/2006, republicata, privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. a)   din OUG nr .57/2019 privind Codul 
administrativ .
Examinând:

- Adresa nr. 13034/11.11.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița;

- Raportul compartimentului  contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al  
primarului comunei Manasia, judetul Ialomita

- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de   primar al  comunei 
Manasia. Judetul Ialomita;

În temeiul  prevederilor  art. 136  alin. (1) și alin. (3)  din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

PROPUN :

  rectificarea bugetului local al comunei Manasia, judetul Ialomita, la 
venituri in suma de de  22.654.382   lei  si la cheltuieli in suma de  de  
22.654.382  lei, conform propunerilor compartimentului contabilitate. 

p.P R I M A R,
VICEPRIMAR

VEIHEMER ALEXANDRU



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANASIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

  HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului de drept al comunei Manasia, județul
Ialomița – domnul Veihemer Alexandru-primarul comunei Manasia, județul

Ialomița  în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași

CONSILIUL LOCAL MANASIA, JUDEȚUL IALOMIȚA ,
Întrunit în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2019

Având în vedere:
 -    prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA” Călărași;
 -    prevederileart. 91, 129 alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. k) și n) și 132 din OUG nr.
57/2019 privind  Codul Administrativ;
Examinând:
- Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții  de primar al comunei
Manasia, județul Ialomița;
- Raportul  secretarului  general  al  comunei  Manasia  privind  necesitatea
mandatării  reprezentantului legal al comunei  în vederea exercitării în Adunarea
Generală a Asociaţilor a atribuţiilor prevăzute la art. 13 și art. 16 alin (2) şi (3) din
Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;
-  adresa Asociaţiei „ECOAQUA”, înregistrată sub nr. 1218/20.11.2019;

     
În temeiul art. 139 alin.  (1)   coroborat  cu prevederile   art. 196  alin.

(1), lit.a)    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂȘTE:

  Art.  1 –  Se  aprobă  mandatarea  reprezentantului  de  drept  al  comunei
Manasia,  județul  Ialomița  –  domnul  Veihemer  Alexandru-primarul  comunei
Manasia, județul Ialomița, în vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociaţilor
a atribuţiilor prevăzute la art. 13 și art. 16 alin (2) şi (3) din Statutul Asociaţiei
„ECOAQUA”.

  Art.  2 – Se mandatează reprezentantul de drept să aprobe modificările aduse
Statutului și Actului Constitutiv ale asociației în conformitate cu anexa la prezenta.

  Art.  3 – Reprezentantul de drept al localității Manasia, județul Ialomița şi
Asociaţia „ECOAQUA” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
       Art. 4 – Secretarul general al comunei Manasia, județul Ialomița, va comunica
prezenta  hotărâre  persoanei  menționate  la  art.1,  ADI  „ECOAQUA”  Călărași  si
Instituției Prefectului – județul Ialomița în vederea exercitării controlului legalității.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MANASIA
BARBU MIHAIL VASILE COSTEL

Adoptată la Manasia
Astăzi 28.11.2019
Nr.60

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. Nr.consilieri in functie -13, Nr. consilieri prezenti - 11, Nr. voturi pentru - 
11



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
Nr.__________din 21.11.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

privind mandatarea reprezentantului de drept al comunei Manasia, județul
Ialomița – domnul Veihemer Alexandru-primarul comunei Manasia, județul

Ialomița  în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași

PRIMARUL COMUNEI  MANASIA, JUDEȚUL IALOMIȚA ,
Având în vedere:

 -    prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;
 -    prevederileart. 91, 129 alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. k) și n) și 132 din OUG nr.
57/2019 privind  Codul Administrativ;
Examinând:
- Raportul  secretarului  general  al  comunei  Manasia  privind  necesitatea
mandatării  reprezentantului legal al comunei  în vederea exercitării în Adunarea
Generală a Asociaţilor a atribuţiilor prevăzute la art. 13 și art. 16 alin (2) şi (3) din
Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;
-  adresa Asociaţiei „ECOAQUA”, înregistrată sub nr. 1218/20.11.2019;

     
În  temeiul  art.  136  alin.   (1) din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ 

PROPUN:

   –  Se aprobă mandatarea  reprezentantului  de drept  al  comunei  Manasia,
județul Ialomița – domnul Veihemer Alexandru-primarul comunei Manasia, județul
Ialomița,  în  vederea exercitării  în  Adunarea Generală  a Asociaţilor  a atribuţiilor
prevăzute la art. 13 și art. 16 alin (2) şi (3) din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”.

   –  Se  mandatează  reprezentantul  de  drept  să  aprobe  modificările  aduse
Statutului și Actului Constitutiv ale asociației în conformitate cu anexa la prezenta.

   – Reprezentantul de drept al localității Manasia, județul Ialomița şi Asociaţia
„ECOAQUA” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Față de cele prezentate, rog analiză și adoptarea unei hotărâri.

p.PRIMAR,
VICEPRIMAR,

VEIHEMER ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
Nr.__________din 21.11.2019

RAPORT

privind mandatarea reprezentantului de drept al comunei Manasia, județul
Ialomița – domnul Veihemer Alexandru-primarul comunei Manasia, județul

Ialomița  în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  MANASIA, JUDEȚUL IALOMIȚA ,
Având în vedere:

 -    prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;
 -    prevederileart. 91, 129 alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. k) și n) și 132 din OUG nr.
57/2019 privind  Codul Administrativ;
Examinând:
- Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții  de primar al comunei
Manasia, județul Ialomița;
-  adresa Asociaţiei „ECOAQUA”, înregistrată sub nr. 1218/20.11.2019;

În temeiul art. 139 alin.  (1)   coroborat  cu prevederile   art. 196  alin.
(1), lit.a)    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

PROPUN:

   –   mandatarea  reprezentantului  de  drept  al  comunei  Manasia,  județul
Ialomița  –  domnul  Veihemer  Alexandru-primarul  comunei  Manasia,  județul
Ialomița,  în  vederea exercitării  în  Adunarea Generală  a Asociaţilor  a atribuţiilor
prevăzute la art. 13 și art. 16 alin (2) şi (3) din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”.

   –  Se  mandatează  reprezentantul  de  drept  să  aprobe  modificările  aduse
Statutului și Actului Constitutiv ale asociației în conformitate cu anexa la prezenta.

   – Reprezentantul de drept al localității Manasia, județul Ialomița şi Asociaţia
„ECOAQUA” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Față de cele prezentate, consider legală și oportună inițierea acestui 
proiect de hotarare necesar modificării Statutului si actului constitutiv al  
Asociaţiei „ECOAQUA”.

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
VASILE COSTEL



ROMANIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

   HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019
privind aprobarea contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare  

Consiliul Local Manasia, județul Ialomița

Întrunit în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2019

Având în vedere:

- Prevederile art. 183 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările
și completările ulterioare;

- Prevederile art. 129 alin. (2)  lit. b), alin. (4) lit. e), alin. (7)  lit. i) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ;

Examinând:

- Adresa nr. 13969/10.10.2019 a Instituției Prefectului, județul Ialomița;

- Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al comunei Manasia, județul 
Ialomița;

- Raportul compartimetului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Manasia, județul Ialomița;

În temeiul art. 139 alin.  (1)   coroborat  cu prevederile   art. 196  alin. (1), lit.a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019 - ,, Contravențiile
în domeniul serviciului de salubrizare,, se modifică astfel:

- Punctele 12 si 13 din anexă se abrogă;

- La punctul 2 din anexă, cuantumul amenzilor în cazul persoanelor juridice pentru 
nerespecatrea precolectării selective a deșeurilor va fi între 2000 și 2500 lei.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019 rămân
valabile și aplicabile.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul 
comunei Manasia, județul Ialomița. Prin grija secretarului general al comunei Manasia, 
prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică, va fi postată pe site-ul instituției 
www. manasia.ro și va fi comunicată în termenul legal Instituției Prefectului Ialomița 
pentru verificarea legalității.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MANASIA
BARBU MIHAIL VASILE COSTEL



Adoptată la Manasia
Astăzi 28.11.2019
Nr.61

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. Nr.consilieri in functie -13, Nr. consilieri prezenti - 11, Nr. voturi pentru - 
11

ROMANIA

JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI  MANASIA

Nr. ________din___________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotararea
Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019 privind aprobarea

contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare  

Primarul comunei l Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:

- Prevederile art. 183 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al 
localităților, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 129 alin. (2)  lit. b), alin. (4) lit. e), alin. (7)  lit. i) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Examinând:

- Adresa nr. 13969/10.10.2019 a Instituției Prefectului, județul Ialomița;

- Raportul compartimetului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

În temeiul art. 139 alin.  (1)   coroborat  cu prevederile   art. 196
alin. (1), lit.a)    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

PROPUN :

Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019 
- ,, Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare,, se modifică 
astfel:



- Punctele 12 si 13 din anexă se abrogă;

- La punctul 2 din anexă, cuantumul amenzilor în cazul persoanelor 
juridice pentru nerespecatrea precolectării selective a deșeurilor   
va fi între 2000 și 2500 lei.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Manasia nr. 
43/14.08.2019 rămân valabile și aplicabile.

Față  de cele prezentate, rog analiză si adoptarea unei hotărâri.

p.PRIMAR,

VICEPRIMAR,

VEIHEMER ALEXANDRU

ROMANIA

JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI  MANASIA

Nr. 8786 din 21.11. 2019

RAPORT 

La Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotararea
Consiliului Local Manasia nr. 43/14.08.2019 privind aprobarea

contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare  

Secretarul general al  comunei l Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:

- Prevederile art. 183 din Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al 
localităților, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 129 alin. (2)  lit. b), alin. (4) lit. e), alin. (7)  lit. i) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Examinând:

- Expunerea de motive a primarului comunei Manasia, județul 
Ialomița;

- Adresa nr. 13969/10.10.2019 a Instituției Prefectului, județul 
Ialomița;



În temeiul art. 139 alin.  (1)   coroborat  cu prevederile   art. 196
alin. (1), lit.a)    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Ca urmare a exercitării legalitatii asupra actelor administrative 
adoptate de Consiliul Local Manasia la sedinta din data de 14.08.2019, 
s-a constatat că anexa la HCL Manasia nr. 43/14.08.2019 are unele 
prevederi care contravin legislatiei in vigoare si de aceea s-a considerat 
necesar ca anexa sa sufere unele modificări. Astfel:

- Punctele 12 si 13 din anexă se abrogă;

- La punctul 2 din anexă, cuantumul amenzilor în cazul persoanelor 
juridice pentru nerespecatrea precolectării selective a deșeurilor, 
va fi între 2000 și 2500 lei.

De precizat că  celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Manasia nr. 
43/14.08.2019 rămân valabile și aplicabile.

Față  de cele prezentate, consider ca necesară si legală initierea acestui proiect de 
hotarare.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MANASIA

VASILE COSTEL



ROMANIA

JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL MANASIA

   HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea celor 2 loturi de
teren  intravilan în suprafațe de 816 mp fiecare, situate în comuna
Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si 37, nr. cadastral 21726 și respectiv

21727 , către domnul Capră Nicolae 

Consiliul Local Manasia, județul Ialomița

Întrunit în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2019

Având în vedere:

- Cererea domnului Capră Nicolae , înregistrată la Primăria comunei 
Manasia sub nr. 7686/16.10.2019  prin care solicită cumpărarea celor 2 
loturi de teren intravilan concesionat, în suprafață de 816 mp fiecare, 
situate în comuna Manasia, str. Nucilor , nr. 35 si 37, terenuri aferente 
construcțiilor edificate de catre concesionar;

- Prevederile art. 1650,1565,1657,1660, 1666 alin. (1), 
1672,1673,1676,1719,1739 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare;

Examinând:

- Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al comunei 
Manasia, județul Ialomița;

- Raportul compartimetului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

- Raportul de evaluare a terenului întocmit de SC Bodeanu Serv SRL,

În temeiul art.129  alin. (2) lit.c, alin. (6) lit.b), art. 139 alin.  (1)
și (2)  coroborat  cu prevederile   art. 196  alin. (1), lit.a) precum și art.
364   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare al terenurilor intravilane în 
suprafață de 816  mp fiecare , situate în comuna Manasia, str. Nucilor, nr.
35 si nr. 37, nr. cadastral 21726 si 21727, cu o valoare de 8160 lei  



( 10,00 lei/mp) fiecare.Terenurile precizate anterior au următoarele 
vecinătăți:

A. Lotul situat pe strada Nucilor nr.   35

- La N- NC 279 ;

- La S – Strada Nucilor;

- La E – Capră Nicolae;

- La V- Teren la dispozitia comisiei locale.

B. Lotul situat pe strada Nucilor nr. 37

-La N- NC 20911

- La S – Strada Nucilor

-La E – NC 21524

-La V – Capră Nicolae

Art. 2 .(1  ) Se aprobă vânzarea terenurilor intravilane în suprafață de 816
mp fiecare situate în comuna Manasia, str.Nucilor, nr. 35 si nr. 37, nr. 
cadastral 21726 (lotul 1) si nr. cadastral 21727 ( lotul 2) către domnul 
Capră Nicolae, care a edificat pe terenuri  construcții cu destinația de 
locuință, având calitatea de concesionar în baza contractului de 
concesiune nr. 1339/26.08.1993. 

(2) Terenul solicitat este proprietatea privată a comunei Manasia, are 
categoria de folosință curți-construcții și nu este solicitat/revendicat 
conform legilor proprietății.

Art.3. Prețul care urmează a fi achitat de concesionarul terenurilor situate
în comuna Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si nr. 37, nr. cadastral 21726 si 
respectiv 21727, este de 8160 lei pentru fiecare lot.

Art.4. Domnul Capră Nicolae va fi notificat de către compartimentul 
Urbanism și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Manasia, în 
termen de 15 zile de la data aprobării prezentei hotărâri, conform art. 364
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

Art. 5.   Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-
cumpărare, vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 6. Se împuternicește  viceprimarul cu atribuții de primar al comunei  
Manasia-domnul Veihemer Alexandru- să semneze în numele și pentru 
comuna Manasia contractul de vânzare -cumpărare la notar.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Manasia-domnul Veihemer 
Alexandru.Prin grija secretarului comunei Manasia, prezenta hotarare va fi
adusă la cunoștință publică și va fi comunicată:



- Instituției Prefectului judetului Ialomița pentru verificarea 
legalității;

- Compartimentului Urbanism și achiziții publice;

- Compartimentului Impozite și taxe locale;

- Domnului Capră Nicolae .

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MANASIA
BARBU MIHAIL VASILE COSTEL

Adoptată la Manasia
Astăzi 28.11.2019
Nr.62

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. Nr.consilieri in functie -13, Nr. consilieri prezenti - 11, Nr. voturi pentru - 
11

ROMANIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
Nr._______din_______________2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea celor 2 loturi de

teren  intravilan în suprafațe de 816 mp fiecare, situate în comuna
Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si 37, nr. cadastral 21726 și respectiv

21727 , către domnul Capră Nicolae 

Având în vedere:

- Cererea domnului Capră Nicolae , înregistrată la Primăria comunei 
Manasia sub nr. 7686/16.10.2019  prin care solicită cumpărarea celor 2 
loturi de teren intravilan concesionat, în suprafață de 816 mp fiecare, 
situate în comuna Manasia, str. Nucilor , nr. 35 si 37, teren aferent 
construcțiilor edificate de catre concesionar;

- Prevederile art. 1650,1565,1657,1660, 1666 alin. (1), 
1672,1673,1676,1719,1739 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare;

Examinând:



- Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al comunei 
Manasia, județul Ialomița;

- Raportul compartimetului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

- Raportul de evaluare a terenului întocmit de SC Bodeanu Serv SRL,

În temeiul art.129  alin. (2) lit.c, alin. (6) lit.b), art. 139 alin.  (1)
și (2)  coroborat  cu prevederile   art. 196  alin. (1), lit.a) precum și art.
364   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

PROPUN:

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare al terenurilor intravilane în 
suprafață de 816  mp fiecare , situate în comuna Manasia, str. Nucilor, nr.
35 si nr. 37, nr. cadastral 21726 si 21727, cu o valoare de 8160 lei  
( 10,00 lei/mp) fiecare.Terenurile precizate anterior au următoarele 
vecinătăți:

C. Lotul situat pe strada Nucilor nr.   35

- La N- NC 279 ;

- La S – Strada Nucilor;

- La E – Capră Nicolae;

- La V- Teren la dispozitia comisiei locale.

D. Lotul situat pe strada Nucilor nr. 37

-La N- NC 20911

- La S – Strada Nucilor

-La E – NC 21524

-La V – Capră Nicolae

Art. 2 .(1  ) Se aprobă vânzarea terenurilor intravilane în suprafață de 816
mp fiecare situate în comuna Manasia, str.Nucilor, nr. 35 si nr. 37, nr. 
cadastral 21726 (lotul 1) si nr. cadastral 21727 ( lotul 2) către domnul 
Capră Nicolae, care a edificat pe terenuri  construcții cu destinația de 
locuință, având calitatea de concesionar în baza contractului de 
concesiune nr. 1339/26.08.1993. 

(2) Terenul solicitat este proprietatea privată a comunei Manasia, are 
categoria de folosință curți-construcții și nu este solicitat/revendicat 
conform legilor proprietății.



Art.3. Prețul care urmează a fi achitat de concesionarul terenului situat în 
comuna Manasia, str.Nucilor, nr. 35 si nr. 37, nr. cadastral 21726 si 
respectiv 21727, este de 8160 lei pentru fiecare lot.

Art.4. Domnul Capră Nicolae va fi notificat de către compartimentul 
Urbanism și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Manasia, în 
termen de 15 zile de la data aprobării prezentei hotărâri, conform art. 364
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

Art. 5.   Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-
cumpărare, vor fi suportate de către cumpărător.

Față de cele prezentate, rog anliză și adoptarea proiectului de hotărâre.

p.P R I M A R,
VICEPRIMAR

VEIHEMER ALEXANDRU

ROMANIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
Nr._______din_______________2019

RAPORT
privind aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea celor 2 loturi de

teren  intravilan în suprafațe de 816 mp fiecare, situate în comuna



Manasia, str. Nucilor, nr. 35 si 37, nr. cadastral 21726 și respectiv
21727 , către domnul Capră Nicolae 

Având în vedere:

- Cererea domnului Capră Nicolae , înregistrată la Primăria comunei 
Manasia sub nr. 7686/16.10.2019  prin care solicită cumpărarea celor 2 
loturi de teren intravilan concesionat, în suprafață de 816 mp fiecare, 
situate în comuna Manasia, str. Nucilor , nr. 35 si 37, teren aferent 
construcțiilor edificate de catre concesionar;

- Prevederile art. 1650,1565,1657,1660, 1666 alin. (1), 
1672,1673,1676,1719,1739 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare;

Examinând:

- Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al comunei 
Manasia, județul Ialomița;

- Raportul compartimetului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

- Raportul de evaluare a terenului întocmit de SC Bodeanu Serv SRL,

În temeiul art.129  alin. (2) lit.c, alin. (6) lit.b), art. 139 alin.  (1)
și (2)  coroborat  cu prevederile   art. 196  alin. (1), lit.a) precum și art.
364   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se propune

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare al terenurilor intravilane în 
suprafață de 816  mp fiecare , situate în comuna Manasia, str. Nucilor, nr.
35 si nr. 37, nr. cadastral 21726 si 21727, cu o valoare de 8160 lei  
( 10,00 lei/mp) fiecare.Terenurile precizate anterior au următoarele 
vecinătăți:

E. Lotul situat pe strada Nucilor nr.   35

- La N- NC 279 ;

- La S – Strada Nucilor;

- La E – Capră Nicolae;

- La V- Teren la dispozitia comisiei locale.

F. Lotul situat pe strada Nucilor nr. 37



-La N- NC 20911

- La S – Strada Nucilor

-La E – NC 21524

-La V – Capră Nicolae

Art. 2 .(1  ) Se aprobă vânzarea terenurilor intravilane în suprafață de 816 mp 
fiecare situate în comuna Manasia, str.Nucilor, nr. 35 si nr. 37, nr. cadastral 
21726 (lotul 1) si nr. cadastral 21727 ( lotul 2) către domnul Capră Nicolae, care
a edificat pe terenuri  construcții cu destinația de locuință, având calitatea de 
concesionar în baza contractului de concesiune nr. 1339/26.08.1993. 

(2) Terenul solicitat este proprietatea privată a comunei Manasia, are categoria 
de folosință curți-construcții și nu este solicitat/revendicat conform legilor 
proprietății.

Art.3. Prețul care urmează a fi achitat de concesionarul terenului situat în 
comuna Manasia, str.Nucilor, nr. 35 si nr. 37, nr. cadastral 21726 si respectiv 
21727, este de 8160 lei pentru fiecare lot.

Domnul Capră Nicolae va fi notificat de către compartimentul Urbanism și 
achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Manasia, în termen de 15 zile
de la data aprobării prezentei hotărâri, conform art. 364 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ  asupra intenției de cumpărare a 
terenului.
Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, 
vor fi suportate de către cumpărător.Totodată, se impune împuternicirea 
viceprimarului cu atribuții de primar al comunei de a semna în numele și 
pentru comuna Manasia actele de vanzare-cumpărare la notar.
Consider ca sunt întrunite condițiile de oportunitate și legalitate pentru 
promovarea proiectului de hotărâre.

ÎNTOCMIT,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,

VASILE COSTEL



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului  de
investitii „ REPARATII CURENTE STRAZILE PRIMARIEI, PIATA SFATULUI SI INTRAREA

CONACULUI IN COMUNA MANASIA’’ JUDETUL IALOMITA,,

Consiliul Local Manasia, judetul Ialomița 
Întrunit în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2019

În conformitate cu :
- Prevederile  HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, si prevederile Legii nr. 
500/2002 privind finantele publice,  cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice /acordului cadru 
din Legea nr. 98/2016;

Avand in vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Manasia;
- Expunerea de motive a primarului comunei Manasia, judetul Ialomita; 

În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. b) , alin. (4)  lit. d ),  art.139 alin (1)  coroborat  
cu prevederile   art. 196  alin. (1), lit.a)  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ  

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica  a  investitiei    „REPARATII CURENTE 
STRAZILE PRIMARIEI, PIATA SFATULUI SI INTRAREA CONACULUI IN COMUNA 
MANASIA’’ JUDETUL IALOMITA,, conform anexelor   care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, raspunde primarul comunei 
Manasia, judetul Ialomita, domnul Veihemer Alexandru. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta
publica si va fi comunicată prin grija secretarului comunei Manasia:

- Instititutiei Prefectului judetului Ialomita pentru verificarea legalitatii;
- Primarului comunei Manasia;
- Compartimentelor contabilitate, urbanism  si achizitii publice.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MANASIA
BARBU MIHAIL VASILE COSTEL

Adoptată la Manasia
Astăzi 28.11.2019
Nr. 63

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. Nr.consilieri in functie -13, Nr. consilieri prezenti - 11, Nr. voturi pentru - 
11



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI  MANASIA
Nr. 8832 din 22.11.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea

obiectivului  de investitii „REPARATII CURENTE STRAZILE PRIMARIEI, PIATA SFATULUI SI
INTRAREA CONACULUI IN COMUNA MANASIA’’ JUDETUL IALOMITA,,

Primarul comunei Manasia, judetul Ialomita

In conformitate cu :

- Prevederile  HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - 
cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, si prevederile 
Legii nr. 500/2002 privind finantele publice,  cu modificarile si completarile 
ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii 
publice /acordului cadru din Legea nr. 98/2016;

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ;

-  Avand in vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Manasia ;

În temeiul  prevederilor  art. 136  alin. (1) și alin. (3)  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

PROPUN:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica  a  investitiei „REPARATII CURENTE 
STRAZILE PRIMARIEI, PIATA SFATULUI SI INTRAREA CONACULUI IN COMUNA MANASIA’’ JUDETUL 
IALOMITA ,, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta.

 
p.PRIMAR,

VICEPRIMAR
VEIHEMER ALEXANDRU
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