
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

MINUTA 
Sedintei ordinare  din data de 28.01. 2021   a  Consiliului Local Manasia

Sedinta convocata de primarul comunei conform Dispozitiei  nr. 8/22.101.2021.
Din numarul total de 13 consilieri  in functie, sunt prezenti la sedinta  13 consilieri în funcție.
Ordinea de zi are inscrise urmatoarele puncte: 

Aprobarea Procesului verbal al sedintei anterioare
Proiectul nr. 1 Privind modificarea  și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând stabilirea impozitelor și 
taxelor locale ,pentru anul 2021
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr. 2 privind aprobarea activităţii desfaşurată de asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II  al anului 2020
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr. 3 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul comunei Manasia , judeţul Ialomita pentru anul 
2021
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiect nr. 4 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 ,,
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiect nr. 5 privind mandatarea reprezentantului comunei Manasia, județul 
Ialomița în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a 
Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Calarasi
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiectul nr. 6 privind modificarea Hotarari Consiliului Local al  Comunei Manasia    
privind aderarea si numirea reprezentantului in Adunarea Generala  
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiect nr. 7 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 , de pe raza 
comunei Manasia , judeţul Ialomita 
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru

Proiect nr. 8 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
Primar: Veihemer Alexandru

Proiect nr. 9 Privind dezmembrarea imobilului cu Număr cadastral 20451 situat în
extravilanul comunei Manasia, județul Ialomița
Inițiator: Primar Veihemer Alexandru
Diverse.Intrebari.Interpelari

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate.

Dupa aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. Hotararea Consiliului Local Manasia nr. 1/28.01.2021  privind modificarea  și completarea Anexei 

la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând stabilirea impozitelor și taxelor locale 
,pentru anul– 13 voturi pentru
2.Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 2/28.01.2021 privind aprobarea activităţii desfaşurată de 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II  al anului 2020  -  13 voturi pentru;
3. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 3/28.01.2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind
serviciile sociale acordate la nivelul comunei Manasia , judeţul Ialomita pentru anul 2021- 13 voturi pentru.
4. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 4/28.01.2021 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 ,, -13 voturi pentru
5. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 5/28.01.2021 privind mandatarea reprezentantului comunei 
Manasia, județul Ialomița în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
ADI  „ECOAQUA” Calarasi- 13 voturi pentru
6. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 6/28.01.2021 privind modificarea Hotarari Consiliului Local al  
Comunei Manasia    privind aderarea si numirea reprezentantului in Adunarea Generala  a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița  -13 voturi pentru
7. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 , de pe raza comunei Manasia , 
judeţul Ialomita  -13 voturi pentru.
8. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 8/28.01.2021 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
-13 voturi pentru.
9. Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 9/28.01.2021 privind dezmembrarea imobilului cu Număr 
cadastral 20451 situat în extravilanul comunei Manasia, județul Ialomița-13 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


