
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

MINUTA 
Sedintei ordinare    din data de 25.02. 2021   a  Consiliului Local Manasia

Sedinta convocata de primarul comunei conform Dispozitiei  nr. 
25/19.02.2021.
Din numarul total de 13 consilieri  in functie, sunt prezenti la sedinta  12 
consilieri în funcție, lipsind domnul consilier Marin Bibică.
Ordinea de zi are inscrise urmatoarele puncte: 

Aprobarea Procesului verbal al sedintei anterioare
Proiectul nr. 1 Privind alegerea președintelui de ședință

Inițiator: Primar Veihemer Alexandru
Proiectul nr. 2 privind completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al 

comunei Manasia
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr. 3 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2021
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiect nr. 4 privind modificarea și actualizarea organigramei și a statului de 
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Manasia, județul Ialomița
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru
Diverse.Intrebari.Interpelari

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate. 
Este prezentat procesul verbal al sedintei anterioare, care este aprobat în 
unanimitate în forma si conținutul în care a fost întocmit.

Dupa aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare, au fost adoptate
urmatoarele hotarari:

1. Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 10/25.02.2021  privind 
alegerea președintelui de ședință – 12 voturi pentru

2.Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 11/25.02.2021 privind 
completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Manasia  -  
12 voturi pentru;

3. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 12/25.02.2021 privind 
acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2021- 12 voturi pentru.
4. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 13/25.02.2021 privind 

modificarea și actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Manasia, județul Ialomița -12 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 GENERAL,
         VASILE  COSTEL


