
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANASIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotarari Consiliului Local al  Comunei Manasia    privind aderarea

si numirea reprezentantului in Adunarea Generala  a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița

Consiliul local al comunei Manasia, județul Ialomița
Întrunit în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021

Având în vedere:
          -Referatul de aprobare nr. 514/22.01.2021 al primarului comunei Manasia;
         Examinând:
          -Raportul compartimentului de specialitate nr.515/22.01.2021;

            -Raportul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Manasia;
            -Rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020, finalizat cu validarea mandatului

de  primar  al  comunei  Manasia  în  persoana  domnului  Veihemer  Alexandru,  conform
Încheierii Judecatoriei Urziceni, Județul Ialomița; 

În conformitate cu:
-prevederile  art.89-91,  art.92  alin.  (2),  lit.c)  și  art.132  alin.  (1)  din  Ordonanța  de

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile  art.  35  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) alin. (2) lit.e) și alin. (9) lit.a) , ale art.139 și art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  (1) Se împuternicește  primarul  comunei  Manasia  ,  domnul  VEIHEMER
ALEXANDRU, să reprezinte comuna Manasia  în Adunarea Generală a Asociației.

(2) În cazurile de absență a primarului comune Manasia, se deleagă domnul  POPA
PETRIȘOR, viceprimar al comunei Manasia, să reprezinte comuna în Adunarea Generală a
Asociației.

Art.2  Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei
Manasia  spre  ducere  la  îndeplinire,  persoanelor  nominalizate  la  art.  1  ,  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, Instituției Prefectului Județul Ialomița și va fi adusă la
cunoștința publică prin afișare și postare pe site-ul ,, manasia.ro,,

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

Nr. 6
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 ______________2021

REFERAT DE APROBARE

Pe marginea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotarari Consiliului Local al
Comunei Manasia  privind aderarea si numirea reprezentantului in Adunarea Generala

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

Având în vedere:
          -Raportul compartimentului de specialitate nr._____/___________2021;

            -Raportul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Manasia;
            -Rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020, finalizat cu validarea mandatului

de  primar  al  comunei  Manasia  în  persoana  domnului  Veihemer  Alexandru,  conform
Încheierii Judecatoriei Urziceni, Județul Ialomița; 

În conformitate cu:
-prevederile  art.89-91,  art.92  alin.  (2),  lit.c)  și  art.132  alin.  (1)  din  Ordonanța  de

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile  art.35  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
În  temeiul  art.  129  alin.  (1)  alin.  (2)  lit.e)  și  alin.  (9)  lit.a)  și  ale  art.139  din

Ordonanța  de  urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare 

PROPUN:

Art.1  (1) Se împuternicește  primarul  comunei  Manasia  ,  domnul  VEIHEMER
ALEXANDRU, să reprezinte comuna în Adunarea Generală a Asociației.

(2) În cazurile de absență a primarului comune Manasia, se deleagă domnul  POPA
PETRIȘOR, viceprimar al comunei Manasia, să reprezinte comuna în Adunarea Generală a
Asociației.

Față de cele prezentate rog analiză si adoptarea unei hotărâri.

PRIMAR,

VEIHEMER ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
SECRETAR GENERAL,
Nr._______din ______________2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Pe marginea Proiectului de hotarare privind modificarea Hotarari Consiliului Local al
Comunei Manasia    privind aderarea si numirea reprezentantului in Adunarea

Generala  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

Secretarul general al comunei Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:
          -Referatul de aprobare nr._____/__________2021 a primarului comunei Manasia;
         Examinând:

            -Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Manasia;

            -Rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020, finalizat cu validarea mandatului
de  primar  al  comunei  Manasia  în  persoana  domnului  Veihemer  Alexandru,  conform
Încheierii Judecatoriei Urziceni, Județul Ialomița; 

În conformitate cu:
-prevederile  art.89-91,  art.92  alin.  (2),  lit.c)  și  art.132  alin.  (1)  din  Ordonanța  de

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile  art.35  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
În  temeiul  art.  129  alin.  (1)  alin.  (2)  lit.e)  și  alin.  (9)  lit.a)  și  ale  art.139  din

Ordonanța  de  urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare 

PROPUN:

Art.1  (1) Se împuternicește  primarul  comunei  Manasia  ,  domnul  VEIHEMER
ALEXANDRU, să reprezinte comuna în Adunarea Generală a Asociației.

(2) În cazurile de absență a primarului comune Manasia, se deleagă domnul  POPA
PETRIȘOR, viceprimar al comunei Manasia, să reprezinte comuna în Adunarea Generală a
Asociației.

Față de cele prezentate, consider că sunt întrunite condițiile de oportunitate si legalitate 
pentru adoptarea hotărârii în forma si continutul în care a fost întocmit.

SECRETAR GENERAL,

VASILE COSTEL


