
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANASIA
JUDETUL IALOMIȚA

 HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului comunei Manasia, județul Ialomița în
vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI

„ECOAQUA” Calarasi

CONSILIUL LOCAL MANASIA , JUDETUL IALOMIȚA,
Întrunit în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021

Având în vedere:
 -    prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;

-    prevederile  art. 129 alin. (3) lit. d), art. 155 alin. (1) lit. a) si e)  din Ordonanța
de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.  57/2019  privind  Codului  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;

Examinând:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Manasia, județul Ialomița;
- Raportul  de  specialitate  al  secretarului  general  al  comunei  Manasia,
județul Ialomița

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

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1 – Se aprobă mandatarea reprezentantului comunei Manasia , județul Ialomița în
persoana domnului Veihemer Alexandru-primarul comunei Manasia, județul Ialomița,
în vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociaţilor a atribuţiilor prevăzute la art.
16 alin (2) şi (3) din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”.
Art.  2 – Reprezentantul  comunei  MANASIA şi  Asociaţia  „ECOAQUA” vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.  3 –  Secretarul  General  al  comunei  Manasia,  va  comunica  prezenta  hotărâre
persoanei mentionate la art.1, ADI „ECOAQUA” Calarasi si Institutiei  Prefectului –
judetul Ialomița in vederea exercitarii controlului legalitatii.

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

Nr. 5
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
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
PRIMAR,
Nr. ________din 22.01.2021

REFERAT DE APROBARE
Pe marginea Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului

comunei Manasia, județul Ialomița în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea
Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Calarasi

Primarul comunei Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:
 -    prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;

-    prevederile prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), art. 155 alin. (1) lit. a) si e)  din
Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  Romîniei  nr.  57/2019  privind  Codului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând:
- Raportul  de  specialitate  al  secretarului  general  al  comunei  Manasia,
județul Ialomița

În temeiul art. 136 alin. (1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului Romîniei
nr.  57/2019  privind  Codului  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare 

PROPUN :

-  mandatarea  reprezentantului  comunei  Manasia  ,  județul  Ialomița  în
persoana  domnului  ____________________________  în  vederea  exercitării  în
Adunarea Generală a Asociaţilor a atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin (2) şi (3)
din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”.
- Reprezentantul comunei MANASIA şi Asociaţia „ECOAQUA” va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PRIMAR,
VEIHEMER ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
SECRETAR GENERAL,
Nr. ________din 22.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Pe marginea Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului

comunei Manasia, județul Ialomița în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea
Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Calarasi

Secretarul general al  comunei Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:
 -    prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;

-    prevederile prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), art. 155 alin. (1) lit. a) si e)  din
Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  Romîniei  nr.  57/2019  privind  Codului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând:
- Referatul  de  aprobare  al  primarului   al  comunei  Manasia,  județul
Ialomița

Consider  că  sunt  îndeplinite  condițiile  de  oportunitate  și  legalitate  pentru
adoptatrea proiectului de hotărâre pentru:

-  mandatarea  reprezentantului  comunei  Manasia  ,  județul  Ialomița  în
persoana  domnului  ____________________________  în  vederea  exercitării  în
Adunarea Generală a Asociaţilor a atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin (2) şi (3)
din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”.
- Reprezentantul comunei MANASIA şi Asociaţia „ECOAQUA” va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Față de cele prezentate, rog analiză si adoptarea unei hotărâri în forma si 
continutul în care a fost întocmit.

SECRETAR GENERAL,
VASILE COSTEL


