
ROMANIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA MANASIA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

H O T Ă R Â R E
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației -faza PT+ DDE , aferentă 
obiectivului de investiții ,, Amenajare platformă betonată pentru depozitare gunoi  în  Comuna Manasia, 
județul Ialomița ,,

Consiliul Local Manasia, județul Ialomița
Întrunit în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021

Examinând: 

- Referatul de aprobare  înregistrat sub nr. 525/ 22.01.2021 prin care primarul  comunei Manasia, județul
Ialomița propune aprobarea documentației -faza PT+ DDE, aferentă obiectivului de investiții ,, 
Amenajare platformă betonată pentru depozitare gunoi ,, în  Comuna Manasia, județul Ialomița ,,

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort , înregistrat sub nr. 503/22.01.2021;
- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Manasia, județul Ialomița;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Manasia, județul Ialomița;

Tinând seama de prevederile  :

- Art. 41-42, art.44 (1) si (4)  și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art.155 alin. (3) lit.d), alin. (5) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  . Se Aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația -faza  PT+DDE -aferentă obiectivului de 
investiții ,, Amenajare platformă betonată pentru depozitare gunoi  în  Comuna Manasia, județul Ialomița
,, conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul   comunei Manasia  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului general al 
comunei Manasia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ,
              CONSILIER LOCAL,                                             SECRETAR GENERAL 
              OPREA GELAL                     VASILE COSTEL

Nr. 4
Adoptată la Manasia
Astăzi 28 ianuarie 2021

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



ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA MANASIA
PRIMAR,
Nr._____ din___________2021

REFERAT DE APROBARE

Pe marginea Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și 
a documentației -faza PT+ DDE , aferentă obiectivului de investiții ,, Amenajare platformă betonată 
pentru depozitare gunoi ,, în  Comuna Manasia, județul Ialomița ,,

Văzând: 

Referatul de aprobare  înregistrat sub nr. _____/ 22.01.2021 prin care primarul  comunei Manasia, județul 
Ialomița propune aprobarea documentației -faza PT+ DDE, aferentă obiectivului de investiții ,, Amenajare 
platformă betonată pentru depozitare gunoi ,, în  Comuna Manasia, județul Ialomița ,,

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort , înregistrat sub nr. 503/22.01.2021;

Tinând seama de :

- Art. 41-42, art.44 (1) si (4)  și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art.155 alin. (3) lit.d), alin. (5) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

Consiliul Local al Comunei Manasia adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația -faza s PT+DDE -aferentă obiectivului de
investiții ,, Amenajare platformă betonată pentru depozitare gunoi ,, în  Comuna Manasia, județul 

Ialomița ,, conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PROPUN
-aprobare indicatori tehnico-economici și documentația -faza PT+DDE aferentă
obiectivului de investiții ,, Amenajare platformă betonată pentru depozitare 
gunoi ,, în  Comuna Manasia, județul Ialomița ,,

PRIMAR

VEIHEMER ALEXANDRU


