
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 25 februarie  2021 cu ocazia desfășurării lucrărilor ședinţei ordinare  a

Consiliului Local al Comunei MANASIA

Lucrările ședinței încep la ora 16.30 și se desfășoară în sala de sedinte a Consiliului
Local Manasia.

Convocarea Consiliului local al Comunei Manasia în ședință ordinară pentru data de
25 februarie 2021, ora 16.30, s-a făcut în baza Dispoziției primarului comunei Manasia nr. 25
din  19.02.2021, emisă în temeiul art. 134 alin.(4) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ. Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local a fost
adus la cunoștință  locuitorilor  Comunei  Manasia  prin afișare la  sediul  Primăriei  comunei
Manasia și pe pagina de internet a instituției, în conformitate cu prevederile art. 135 alin.(4)
din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Materialele  înscrise  pe proiectul  ordinii  de zi  al  ședinței  ordinare,  au fost  puse la
dispoziția consilierilor locali, o dată cu convocarea  acestora..

În  baza  prezenței  înregistrate  de  consilierii  locali  în  evidența  ținută  de  secretarul
general al  comunei sunt prezenți la ședință 12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri
locali în funcție, lipsind consilierul local Marin Bibică.

Din partea executivului Primăriei Comunei Manasia, sunt prezenți la ședință domnul
primar Veihemer Alexandru,  secretarul general al UAT - ului – dnul Vasile Costel. 

Ordinea de zi a sedintei de astazi are înscrise următoarele 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

Proiectul  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

În urma supunerii la vot, ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Preluând conducerea lucrărilor sedintei, domnul Oprea Gelal, solicită prezentarea de 

către secretarul general al comunei a procesului verbal al ședinței anterioare. După 
prezentare, procesul verbal este aprobat în forma și conținutul în care a fost întocmit. 
Se propune trecerea la dezbaterea si analiza primului proiect de hotarare de pe ordinea de zi  
și anume alegerea unui președinte de sedință.
În acest sens, domnul consilier Mangheniță Eracle îl propune pe domnul Cristache 
Mihăiță. Fiind singura propunere, în urma supunerii la vot cu un număr de 12 voturi 
pentru, este adoptată Hotărârea consiliului local Manasia nr.10/25.02.2021 privind 
alegerea domnului Cristache Mihăiță ca presedinte de sedință.
              Următorul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă Proiectul de Hotărâre privind 



completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Manasia. Pe marginea 
proiectului, secretarul general al comunei vine cu unele lămuriri și precizări, menționând că 
numerele atribuite privesc partea dreaptă a localității, mai exact terenurile intravilane de după
moară, la ieșirea din localitate, pe sensul spre comuna Alexeni. Întrucât nu sunt intervenții, în
urma supunerii la vot cu un număr de 12 voturi este adoptată Hotărârea Consiliului 
Local Manasia nr.11/25.02.2021 privind completarea și actualizarea Nomenclatorului 
stradal al comunei Manasia.
 Proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi îl constituie Proiectul de hotărâre privind acordarea 
unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

Secretarul general al comunei precizează că proiectul vizează acordarea unor facilități fiscal
atât persoanelor fizice dar si juridice, acestea fiind scutite de la plata accesoriilor în condițiile în 
care plătesc debitele curente, în baza unor cereri depuse până la data de 31 martie 2021.
Deoarece nu sunt intervenții din partea consilierilor locali,  în urma supunerii la vot, cu un 
număr de 12 voturi pentru, este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 
12/25.02.2021 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2021.

 Următorul punct de pe ordinea de zi îl constituie Proiectul de hotărâre privind 
modificarea și actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Manasia, județul Ialomița.

Secretarul comunei precizează în intervenția sa că, organigrama și statul de funcții 
supuse aprobării reflectă configurația actuală a posturilor atât contractuale cât si funcțiile 
publice si se mai propune transformarea funcției publice de referent situații de urgență de la 
gradul profesional asistent la debutant.

Domnul consilier local Dănilă precizează în intervenția sa că postul de referent 
cultural ar trebui ocupat si deasemeni si postul de guard, vacant din cadrul compartimentului 
administrativ.

Legat de posturile de politisti locali -funcții publice, vacante se va face o analiză 
legată de oportunitatea ocupării acestora. 

Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot cu un număr de 12 voturi 
pentru, este adoptată 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.
                    Ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței îl reprezintă punctul Diverse. 
Întrebări. Interpelări. Sunt câteva intervenții, și anume: 
Domnul consilier Dănilă revine asupra ocupării funcțiilor publice de polițist local arătând că 
în unele cazuri prezența lor este eficientă (salubrizarea localității).
Domnul primar arată că, spre exemplu în cazul municipiului Urziceni, serviciul de poliție 
locală e chiar eficient, acoperă o parte din activitățile specifice în special în problemele ce 
vizează salubrizarea.
Domnul consilier Cristache întărește cele spuse de domnul Dănilă menționând că structurile 
poliției locale pot aplica sancțiuni contravenționale în cazurile de nerespectare a normelor 
legale la păstrarea curățeniei și gospodărirea localității.
Domnul consilier Manasia Eugen supune atenției eficiența camerelor de luat vederi din 
localitate si consideră că o îmbunătățire a performanțelor lor ar fi benefică pentru localitate, si
prin extinderea sistemului existent, precizând totodată că poate ajuta pentru creșterea 
performanțelor sistemului de supraveghere.
Domnul primar precizează că sistemul de supraveghere este foarte eficient, autorii unor fapte 
antisociale fiind prinși grație acestui sistem.
Domnul consilier Nache consideră că la prețul la care a fost achiziționată o cameră(5 mii lei) 
ar trebui să ne ajute foarte mult, să fie foarte eficientă.
Domnul consilier Cristache menționează că a propus domnului primar ca în noul PUG ce va 
fi întocmit să fie modificat Regulamentul local de urbanism în sensul de a se prevede o 



deschidere mai mică a terenurilor pe care urmează să se edifice construcții pentru că în 
prezent deschiderea este de 15 m la stradă si sunt persoane ce au cumpărat terenuri ce nu au 
această deschidere si nu pot construi.
Domnul primar vine cu lămuriri arătând că în PUG-ul în lucru s-a micșorat această distanță.
Domnul consilier Cristache întreabă cât s-a incasat la gunoi de la populație? Domnul primar 
răspunde că nu are o situație exactă dar mai  sunt sume de incasat de la populație.
Domnul consilier Dănilă întreabă dacă nu se poate folosi buldoexcavatorul din dotare la 
gospodăriile populației? Domnul primar raspunde, arătând că utilajul este încă monitorizat 
fiind achiziționat cu fonduri europene, anul acesta iese din monitorizare si va putea fi folosit 
contra unei taxe stabilite de autoritatea deliberativă si de către cetățeni.
Domnul primar consideră că o dată cu executarea platformei betonate de depozitare a 
gunoiului de grajd, o mare cantitate de gunoi va fi depozitat aici.
Domnul consilier Mangheniță consideră că ar trebui folosite utilajele din dotarea primăriei la 
curățenie pentru că astfel s-ar face economii la buget si nu ar mai fi plătite sume firmelor cu 
care se încheie contracte pentru ridicarea gunoaielor depozitate neontrolat.
Domnul Dănilă aduce în discuție si persoanele din localitate care au masini vechi depozitate 
pe domeniul public si consideră că ar trebui întreprins ceva și în acest caz.   

Întrucât nu mai sunt intervenții, presedintele de sedință declară încheiate lucrările
sedintei si mulțumește pentru prezență.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.  

              Preşedinte de şedinţă                                                                   Secretar general,
         CRISTACHE MIHĂIȚĂ                                                                VASILE COSTEL
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