
PRIMĂRIA   MANASIA

JUDEȚUL IALOMIȚA

 

 

 

 

Declarație Nr. 

 

 

 

Prin prezenta se adevereşte că terenul în suprafaţă de  situat în comuna Manasia, str. Primăriei, nr. 2, nr. cadastral 

338 (tarla/cvartal, parcela, lot), se află în proprietatea publică a localităţii Manasia.

Menţionam că pentru acest teren nu au fost depuse cereri de retrocedare în condiţiile legislaţiei în vigoare şi acesta

nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la stabilirea sau delimitarea proprietăţii.  

 Data ,

_______________

PRIMAR,
VEIHEMER ALEXANDRU

SECRETAR GENERAL, CONSILIER CADASTRU,

VASILE COSTEL DAN VIORICA

ROMÂNIA 
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL MANASIA
 
 

 HOTĂRÂRE 
 
privind punerea la dispozitia proiectului „ Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat

de către Administrația Națională "Apele Române" a corpului clădirii Școlii Gimnaziale Manasia, pentru constructia noilor investitii
aferente acestuia, cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani

 
Consiliul Local Manasia, județul Ialomița



Întrunit în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021
 
Având în vedere:

-  prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile  si completarile ulterioare; 

- Ordinului comun al Ministerului Apelor si Padurilor / Ministerului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019;

- Prevederile art. 129 alin. (7) lit. h) și art. 155 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgenâî a Guvernului României nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

- Adresa nr. 6145/11.11.2020 a  ABA Buzău-Ialomița, SGA Ialomița;

- Referatul de aprobare al primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Manasia, 
județul Ialomița

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

 
H O T Ă R Ă Ș T E:

 
Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „ Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II”
dezvoltat  de  către Administrația  Națională  "Apele  Române" a  corpului  clădirii  Școlii  Gimnaziale  Manasia,Județul  Ialomița,  pentru
constructia obiectivului de investiţii “Sistem de avertizare – alarmare a populației din localitatea Manasia cu indicativul S BI 097 ”, cu
titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, clădire aflată în domeniul public al comunei Manasia, cu număr cadastral 338, identificată conform
anexei 1 (Planul de situaţie), din care face parte integrantă.  
Art. 2. Obiectivul de investiţii “Sistem de avertizare – alarmare a populației din localitatea Manasia  cu indicativul S BI 097”, aferent
proiectului  „ Watman-  Sistem informațional  pentru managementul  integrat  al  apelor–etapa II”  dezvoltat  de către Administrația
Națională "Apele Române", se va amplasa pe corpul  clădirii Școlii Gimnaziale Manasia, județul Ialomița,  care se află în domeniul public
al localităţii Manasia., clădire disponibilă  exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 
 Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte  primarul comunei Manasia
împreună cu compartimentele de specialitate.   
Art.  4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului  general  al   localităţii  şi  se transmite,  prin intermediul
acestuia, către Instituția Prefectului – Județul Ialomița și Administrația Națională “Apele Române” / Administrația Bazinală de Apă
Buzău – Ialomița / Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița.

 
 
 

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

Nr. 8
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 punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat
al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Române" a terenului pentru constructia noilor investitii aferente

acestuia, cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani
 

Primarul comunei Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:
-  prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificari si completari, Ordinului comun al Ministerului Apelor si Padurilor / Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 459/78/2019
- Prevederile art. 129 alin. (7) lit. h) și art. 155 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgenâî a Guvernului României nr. 57/2019 privind 

Codul administrative, cu modificăriel si completările ulterioare;



- Adresa nr. 6145/11.11.2020 a ABA Buzău-Ialomița, SGA Ialomița;

- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Manasia, 
județul Ialomița

În temeiul art. 136 alin. (1) lit.  din Ordonanța de Urgenâî a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificăriel si completările ulterioare

 
PROPUN:

 
-  punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către

Administrația  Națională  "Apele  Române" a  terenului  pentru  constructia  obiectului  de  investiţii “Sistem de  avertizare  –
alarmare a populației din localitatea Manasia ”, cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, teren identificat conform anexei 1
(Planul de situaţie), din care face parte integrantă. 

 
-  Obiectul de investiţii  “Sistem de avertizare – alarmare a populației din localitatea  Manasia”, aferent proiectului  „Sistem

informațional  pentru  managementul  integrat  al  apelor–etapa  II”  dezvoltat  de  către Administrația  Națională  "Apele
Române",  se va construi  pe terenul  care se află  în  domeniul  public  al  localităţii  Manasia.,  teren disponibil  exclusiv  pentru
realizarea obiectivului propus în proiect. 

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

PRIMAR,
VEIHEMER ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
PRIMAR,
Nr._______din _______________2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Pe marginea Proiectului de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat
al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Române" a terenului pentru constructia noilor investitii aferente

acestuia, cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani
 

Secretarul general al  comunei Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:
-  prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificari si completari, Ordinului comun al Ministerului Apelor si Padurilor / Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 459/78/2019
- Prevederile art. 129 alin. (7) lit. h) și art. 155 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgenâî a Guvernului României nr. 57/2019 privind 

Codul administrative, cu modificăriel si completările ulterioare;
- Adresa nr. 6145/11.11.2020 a ABA Buzău-Ialomița, SGA Ialomița;

- Referatul de aprobare al primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

Consider că sunt  întrunite condițiile de oportunitate si legalitate pentru adoptarea proiectului de hotărâre  și pentru:
 

-  punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către
Administrația  Națională  "Apele  Române" a  terenului  pentru  constructia  obiectului  de  investiţii “Sistem de  avertizare  –
alarmare a populației din localitatea Manasia ”, cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, teren identificat conform anexei 1
(Planul de situaţie), din care face parte integrantă. 

 
-  Obiectul de investiţii  “Sistem de avertizare – alarmare a populației din localitatea  Manasia”, aferent proiectului  „Sistem

informațional  pentru  managementul  integrat  al  apelor–etapa  II”  dezvoltat  de  către Administrația  Națională  "Apele
Române",  se va construi  pe terenul  care se află  în  domeniul  public  al  localităţii  Manasia.,  teren disponibil  exclusiv  pentru
realizarea obiectivului propus în proiect. 

SECRETAR GENERAL,


