
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 ianuarie  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 28 ianuarie 2021, ora 16.30, s-a făcut în baza

Dispoziției primarului comunei Manasia nr.  8 din 22 .01.2021, 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,  odată  cu
convocarea  acestora..

În baza prezenței înregistrate de consilierii locali în evidența ținută de secretarul general al  comunei sunt prezenți la ședință  13
consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali în funcție. 

Din partea executivului Primăriei Comunei Manasia, sunt prezenți la ședință domnul primar Veihemer Alexandru,  secretarul
general al UAT - ului – dnul Vasile Costel, dna Dan Viorica- consilier cadastru, precum și d-nul Alexandru Daniel-consilier achiziții
publice.

Ordinea de zi a sedintei de astazi are înscrise următoarele 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 de acțiuni și interes local conform 
prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim 
garantat 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

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 privind modificarea și completarea anexei 
la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Pe 



marginea proiectului, secretarul general al comunei face câteva precizări legate de necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, ca urmare 
a apariției unor acte normative care au impus modificarea și completarea hotărârii adoptate în luna decembrie 2020. 
Întru-cât nu sunt intervenții în urma supunerii la vot cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată Hotărârea 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 2021.
              Următorul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea activității desfășurate de asistenții 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020. Pe marginea proiectului, secretarul general al comunei vine 
cu unele lămuriri și precizări legate de numărul asistenților personali, dinamica acestora, precum și cheltuielile efectuate în semestrul II al 
anului 2020. Întrucât nu sunt intervenții, în urma supunerii la vot cu un număr de 13 voturi este adoptată Hotărârea Consiliului 
Local Manasia nr.2/28.01.2021 privind aprobarea activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe 
semestrul II al anului 2020. 
                Proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi îl constituie aprobarea planului de acțiuni și interes local conform prevederilor legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Pe marginea Proiectului de Hotărâre, primarul comunei face câteva precizări privind 
numărul persoanelor beneficiare de ajutor social care au obligația de a efectua orele de muncă, precum și obiectivele la care aceștia 
prestează orele de muncă. Deoarece nu sunt intervenții din partea consilierilor locali,  în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 
voturi pentru, este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 3/28.01.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și interes 
local conform prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
               Următorul punct de pe ordinea de zi îl constituie 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,,. Domnul Alexandru Daniel- consilier achiziții, prezent la ședința de astăzi, arată în intervenția sa că trebuie actualizați 
indicatorii tehnico-economici. Domnul consilier Mangheniță întreabă ce s-a depășit, răspunzând domnul Alexandru Daniel cu precizarea 
că s-au depășit C+M ( construcții plus montaj) și că ofertanții au venit cu valori mai mari. Același consilier- Mangheniță arată că în 
documentații nu era prins betonul și întreabă câți mc de beton sunt necesari. Domnul Alexandru Daniel răspunde că sunt necesari 174 mc 
de beton. Tot consilierul local Mangheniță întreabă ce înseamnă în devize cheltuielile neprevăzute. Domnul Alexandru Daniel precizează 
că astfel este structurat devizul lucrării. Legat de întrebarea privind valoarea totală a investiției, domnul Alexandru Daniel răspunde că 
valoarea este de 302.669 lei la care se adaugă TVA și valoarea bazinului de la capitolul 4 pct. 4.3. Domnul primar precizează că aici va fi 
adus numai gunoi de grajd, celelalte deșeuri și gunoi menajer fiind ridicate de către operatorul de salubrizare. 
Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată 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,,.
                   Proiectul nr.5 de pe ordinea de zi îl reprezintă mandatarea reprezentantului comunei Manasia, județul Ialomița în vederea
exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI ,, ECOAQUA,, Călărași. Secretarul general al comunei 
face precizarea că acest proiect de hotărâre a fost inițiat întrucât în urma alegerilor locale din luna septembrie 2020, au avut loc schimbări 
în ceea ce privesc reprezentanții UAT-urilor în ADI ,, ECOAQUA,, asociație care  ne-a solicitat o nouă hotărâre cu reprezentanții 
localităților asociate. Legat de proiectul privind alimentarea cu apă și canalizare, domnul primar aduce la cunoștință că luni, 25.01.2021, a 
avut loc o video conferință a asociației de dezvoltare. Din discuțiile purtate a reieșit că sunt șanse de finanțare și de implementare a 
proiectului. Totodată UAT Ion Roată s-a retras din asociație, retragere care va întârzia oarecum finanțarea și implementarea proiectului. 
Domnul consilier Cristache precizează în intervenția sa că celălalt mare operator zonal- RAJA CONSTANȚA ,,se mișcă,, mai repede și a 
obținut finanțare pentru proiectele pe care le au în derulare. Domnul consilier Nache Aristide consideră că se întârzie de ani buni 
implementarea acestui proiect și suntem oarecum ,,păcăliți,, cu promisiuni care nu se vor realiza. 
Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru este adoptată Hotărârea Consiliului Local 
Manasia nr. 5/28.01.2021 privind mandatarea reprezentantului comunei Manasia, județul Ialomița în vederea exercitării 
atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI ,, ECOAQUA,, Călărași. 
               Al șaselea proiect de pe ordinea de zi îl reprezintă modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Manasia privind 
aderarea și numirea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. Secretarul 
general al comunei arată în intervenția sa că la fel ca și în cazul anteriorului proiect de hotărâre se impune desemnarea reprezentantului 
comunei în ADI Ialomița. Domnul consilier Mangheniță arată în intervenția sa că este necesar să profităm și să beneficiem de asocierea la 
ADI Ialomița în condițiile în care se plătește și o cotizație anuală și sunt multe proiecte pe care le putem accesa cu contribuția Asociației. 
Domnul președinte de ședință întreabă dacă rămâne propunerea de reprezentare a localității în ADI Ialomița astfel cum a fost propus în 
proiectul de hotărâre. În unanimitate, primarul comunei va reprezenta interesele localității în acest organism, iar în cazul absenței acestuia, 
atribuțiile sale vor fi preluate de viceprimarul comunei. 
Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată Hotărârea Consiliului Local 
Manasia nr. 6/28.01.2021 privind aderarea și numirea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița. 
                  Al șaptelea punct de pe ordinea de zi îl reprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, de pe raza comunei Manasia, județul Ialomița. Secretarul 
general al comunei aduce la cunoștință că în urma înaintării documentației corespunzătoare către Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, a 
fost emis avizul conform privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei pentru anul școlar 2021-2022 și ca atare s-a supus aprobării 
autorității deliberative. 
Întrucât nu sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru este adoptată Hotărârea Consiliului Local 
Manasia nr.7/28.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar
2021-2022, de pe raza comunei Manasia, județul Ialomița.
                  Proiectul cu numărul 8 de pe ordinea de zi privește punerea la dispoziția proiectului ,, Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor- etapa II,, dezvoltat de către Administrația Națională ,, Apele Române,, a terenului pentru 
construcția noilor investiții aferente acestuia, cu titlu gratuit pe o perioadă de 20 de ani. Secretarul general al comunei face câteva 
precizări legate de proiectul de hotărâre, arătând că este vorba despre un proiect care vizează modernizarea  sau schimbarea sirenei de 
alarmare montate pe clădirea școlii gimnaziale din localitate, proiect derulat de către Administrația Națională ,, Apele Române,, în care 
sunt incluse localitățile situate în aval de barajul Dridu. 
Întrucât nu sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată Hotărârea Consiliului Local 
Manasia nr.8/28.01.2021 privind punerea la dispoziția proiectului ,, Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-
etapa II,, dezvoltat de către Administrația Națională ,, Apele Române,, a terenului pentru construcția noilor investiții aferente 



acestuia, cu titlu gratuit pe o perioadă de 20 de ani.
                     Următorul punct de pe ordinea de zi este reprezentat de Proiectul de Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu 
număr cadastral 20451 situat în extravilanul comunei Manasia, județul Ialomița. Lămuriri legate de acest proiect sunt oferite de către 
doamna Dan Viorica- consilier cadastru în cadrul primăriei, care precizează în intervenția sa că, concesionarii terenurilor vor să își 
intabuleze acest drept, făcându-se în acest sens un plan cu dezmembrarea efectuată. Legat de întrebarea privind contractele de concesiune 
reziliate din zona fermelor avicole, se precizează de către primarul comunei că aceste terenuri vor fi scoase din nou la concesionare. 
Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 12 voturi pentru și o abținere (Mangheniță) este adoptată 
Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 9/28.01.2021 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 20451 situat în 
extravilanul 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 Cristache aduce în atenția celor prezenți propunerea de concesionare a podului de peste râul Ialomița, motivația fiind în
opinia sa cheltuielile mari cu reparațiile în urma inundațiilor și solicită executivului analiza privind oportunitatea concesionării podului. 
Domnul primar precizează că în prezent, podul, în urma ploilor abundente, necesită reparații care se cifrează la 8000-9000 lei. 
- Domul consilier Nache se întreabă ce vor zice cetățenii comunei în cazul în care se va concesiona podul, iar concesionarul va institui taxe
mari.
- Domnul consilier Cristache consideră justificată propunerea sa în condițiile în care autoritatea locală suportă cheltuielile de reparații, iar 
asociațiile agricole care au teren peste râul Ialomița profită și nu contribuie cu sume de bani la reparațiile podului. 
- Domnul consilier Dănilă Valentin, întreabă dacă este parcare sau stație în zona Hanului, răspunzând domnul primar vine  cu precizarea că
nu este oficial marcată stație la Han, mașinile parcate acolo sunt ale consumatorilor și are informații că parcarea mașinilor în acea zonă 
îngreunează accesul și vizibilitatea în drumul național. Menționează totodată, că se vor depune diligențele pentru instalarea unor 
indicatoare în locurile în care sunt stații de îmbarcare-debarcare atât pentru persoanele navetiste, cât și pentru călători. Același consilier, 
Dănilă Valentin, propune înființarea unui centru cultural la care să fie cooptați și atrași psihologi, profesori de sport sau de arte care să 
dezvolte aptitudinile copiilor din comună. Este nevoie, în opinia sa, și de implicarea consilierilor locali și consideră că beneficiind de 
cheltuieli minime chiar, putem dezvolta activități culturale și sportive în special pentru tinerii din localitate, avansând chiar ideea de a 
construi un amfiteatru. 
- Domnul consilier Popa Ion întreabă care este stadiul de realizarea a PUG-ului. Răspunde domnul primar, arătând că este în derulare. 
Domnul Popa Ion arată că sunt persoane care nu pot construi case din cauza prevederilor din regulamentul local de urbanism care prevede 
o deschidere prea mare a terenului.   
- Domnul consilier Barbu Mihail consideră că este necesar să se sesizeze locurile unde sunt depozitate necontrolat gunoaie, mașini 
abandonate pe domeniul public și trebuie luate măsuri pentru a preveni aceste situații. 
- Domnul Dănilă sesizează că imobilul de la intersecția cu comuna Gârbovi este neîngrijit și ar trebui luate măsuri în acest sens. 
- Domnul Barbu Mihail consideră că trebuie analizată posibilitatea intrării pe această proprietate pentru a face curățenie. Domnul primar 
aduce la cunoștință că în cazuri de acest fel pot fi luate hotărâri de majorare a impozitelor cu până la 500% având în vedere proprietatea 
neîngrijită. 
- Legat de parcarea pe trotuarele din localitate, domnul Manasia Eugen precizează că în unele localități ( Ștefănești-Ilfov) sunt indicatoare 
din 50 în 50 de metri care interzic parcarea pe trotuare. 
Totodată, consideră că trebuie transmise avertismente către cetățenii care au depozitate necontrolat gunoaie, pietriș, nisip. Oamenii să fie 
informați despre necesitatea igienizării terenurilor din fața proprietăților.
- Domnul Nache Aristide aduce la cunoștință despre tirurile parcate pe Calea Brăilei. 
- Domnul consilier Cristache consideră că trebuie alocați bani pentru amenajarea drumului spre groapa de gunoi și arată că va purta o 
discuție cu proprietarul tirurilor dinspre Avicola. 
- Domnul consilier Dănilă consideră că pentru cei care dețin autocamioane, tiruri, mașini de mare tonaj ar trebui să se procedeze așa cum 
se face în alte cazuri din orașe unde sunt instalate indicatoare cu limitarea tonajului și obținerea de autorizații de acces în localitate. 

 

              Preşedinte de şedinţă                                                                Secretar general,
                 OPREA GELAL                                                                   VASILE COSTEL
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	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 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Pe marginea proiectului, secretarul general al comunei face câteva precizări legate de necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, ca urmare a apariției unor acte normative care au impus modificarea și completarea hotărârii adoptate în luna decembrie 2020. Întru-cât nu sunt intervenții în urma supunerii la vot cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată Hotărârea 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 2021. Următorul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020. Pe marginea proiectului, secretarul general al comunei vine cu unele lămuriri și precizări legate de numărul asistenților personali, dinamica acestora, precum și cheltuielile efectuate în semestrul II al anului 2020. Întrucât nu sunt intervenții, în urma supunerii la vot cu un număr de 13 voturi este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr.2/28.01.2021 privind aprobarea activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020. Proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi îl constituie aprobarea planului de acțiuni și interes local conform prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Pe marginea Proiectului de Hotărâre, primarul comunei face câteva precizări privind numărul persoanelor beneficiare de ajutor social care au obligația de a efectua orele de muncă, precum și obiectivele la care aceștia prestează orele de muncă. Deoarece nu sunt intervenții din partea consilierilor locali, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 3/28.01.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și interes local conform prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Următorul punct de pe ordinea de zi îl constituie 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,,. Domnul Alexandru Daniel- consilier achiziții, prezent la ședința de astăzi, arată în intervenția sa că trebuie actualizați indicatorii tehnico-economici. Domnul consilier Mangheniță întreabă ce s-a depășit, răspunzând domnul Alexandru Daniel cu precizarea că s-au depășit C+M ( construcții plus montaj) și că ofertanții au venit cu valori mai mari. Același consilier- Mangheniță arată că în documentații nu era prins betonul și întreabă câți mc de beton sunt necesari. Domnul Alexandru Daniel răspunde că sunt necesari 174 mc de beton. Tot consilierul local Mangheniță întreabă ce înseamnă în devize cheltuielile neprevăzute. Domnul Alexandru Daniel precizează că astfel este structurat devizul lucrării. Legat de întrebarea privind valoarea totală a investiției, domnul Alexandru Daniel răspunde că valoarea este de 302.669 lei la care se adaugă TVA și valoarea bazinului de la capitolul 4 pct. 4.3. Domnul primar precizează că aici va fi adus numai gunoi de grajd, celelalte deșeuri și gunoi menajer fiind ridicate de către operatorul de salubrizare. Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată 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,,. Proiectul nr.5 de pe ordinea de zi îl reprezintă mandatarea reprezentantului comunei Manasia, județul Ialomița în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI ,, ECOAQUA,, Călărași. Secretarul general al comunei face precizarea că acest proiect de hotărâre a fost inițiat întrucât în urma alegerilor locale din luna septembrie 2020, au avut loc schimbări în ceea ce privesc reprezentanții UAT-urilor în ADI ,, ECOAQUA,, asociație care ne-a solicitat o nouă hotărâre cu reprezentanții localităților asociate. Legat de proiectul privind alimentarea cu apă și canalizare, domnul primar aduce la cunoștință că luni, 25.01.2021, a avut loc o video conferință a asociației de dezvoltare. Din discuțiile purtate a reieșit că sunt șanse de finanțare și de implementare a proiectului. Totodată UAT Ion Roată s-a retras din asociație, retragere care va întârzia oarecum finanțarea și implementarea proiectului. Domnul consilier Cristache precizează în intervenția sa că celălalt mare operator zonal- RAJA CONSTANȚA ,,se mișcă,, mai repede și a obținut finanțare pentru proiectele pe care le au în derulare. Domnul consilier Nache Aristide consideră că se întârzie de ani buni implementarea acestui proiect și suntem oarecum ,,păcăliți,, cu promisiuni care nu se vor realiza. Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 5/28.01.2021 privind mandatarea reprezentantului comunei Manasia, județul Ialomița în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI ,, ECOAQUA,, Călărași. Al șaselea proiect de pe ordinea de zi îl reprezintă modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Manasia privind aderarea și numirea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. Secretarul general al comunei arată în intervenția sa că la fel ca și în cazul anteriorului proiect de hotărâre se impune desemnarea reprezentantului comunei în ADI Ialomița. Domnul consilier Mangheniță arată în intervenția sa că este necesar să profităm și să beneficiem de asocierea la ADI Ialomița în condițiile în care se plătește și o cotizație anuală și sunt multe proiecte pe care le putem accesa cu contribuția Asociației. Domnul președinte de ședință întreabă dacă rămâne propunerea de reprezentare a localității în ADI Ialomița astfel cum a fost propus în proiectul de hotărâre. În unanimitate, primarul comunei va reprezenta interesele localității în acest organism, iar în cazul absenței acestuia, atribuțiile sale vor fi preluate de viceprimarul comunei. Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 6/28.01.2021 privind aderarea și numirea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. Al șaptelea punct de pe ordinea de zi îl reprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, de pe raza comunei Manasia, județul Ialomița. Secretarul general al comunei aduce la cunoștință că în urma înaintării documentației corespunzătoare către Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, a fost emis avizul conform privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei pentru anul școlar 2021-2022 și ca atare s-a supus aprobării autorității deliberative. Întrucât nu sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr.7/28.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, de pe raza comunei Manasia, județul Ialomița. Proiectul cu numărul 8 de pe ordinea de zi privește punerea la dispoziția proiectului ,, Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor- etapa II,, dezvoltat de către Administrația Națională ,, Apele Române,, a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia, cu titlu gratuit pe o perioadă de 20 de ani. Secretarul general al comunei face câteva precizări legate de proiectul de hotărâre, arătând că este vorba despre un proiect care vizează modernizarea sau schimbarea sirenei de alarmare montate pe clădirea școlii gimnaziale din localitate, proiect derulat de către Administrația Națională ,, Apele Române,, în care sunt incluse localitățile situate în aval de barajul Dridu. Întrucât nu sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 13 voturi pentru, este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr.8/28.01.2021 privind punerea la dispoziția proiectului ,, Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor- etapa II,, dezvoltat de către Administrația Națională ,, Apele Române,, a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia, cu titlu gratuit pe o perioadă de 20 de ani. Următorul punct de pe ordinea de zi este reprezentat de Proiectul de Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 20451 situat în extravilanul comunei Manasia, județul Ialomița. Lămuriri legate de acest proiect sunt oferite de către doamna Dan Viorica- consilier cadastru în cadrul primăriei, care precizează în intervenția sa că, concesionarii terenurilor vor să își intabuleze acest drept, făcându-se în acest sens un plan cu dezmembrarea efectuată. Legat de întrebarea privind contractele de concesiune reziliate din zona fermelor avicole, se precizează de către primarul comunei că aceste terenuri vor fi scoase din nou la concesionare. Întrucât nu mai sunt intervenții, în urma supunerii la vot, cu un număr de 12 voturi pentru și o abținere (Mangheniță) este adoptată Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 9/28.01.2021 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 20451 situat în extravilanul 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 Cristache aduce în atenția celor prezenți propunerea de concesionare a podului de peste râul Ialomița, motivația fiind în opinia sa cheltuielile mari cu reparațiile în urma inundațiilor și solicită executivului analiza privind oportunitatea concesionării podului. Domnul primar precizează că în prezent, podul, în urma ploilor abundente, necesită reparații care se cifrează la 8000-9000 lei. - Domul consilier Nache se întreabă ce vor zice cetățenii comunei în cazul în care se va concesiona podul, iar concesionarul va institui taxe mari. - Domnul consilier Cristache consideră justificată propunerea sa în condițiile în care autoritatea locală suportă cheltuielile de reparații, iar asociațiile agricole care au teren peste râul Ialomița profită și nu contribuie cu sume de bani la reparațiile podului. - Domnul consilier Dănilă Valentin, întreabă dacă este parcare sau stație în zona Hanului, răspunzând domnul primar vine cu precizarea că nu este oficial marcată stație la Han, mașinile parcate acolo sunt ale consumatorilor și are informații că parcarea mașinilor în acea zonă îngreunează accesul și vizibilitatea în drumul național. Menționează totodată, că se vor depune diligențele pentru instalarea unor indicatoare în locurile în care sunt stații de îmbarcare-debarcare atât pentru persoanele navetiste, cât și pentru călători. Același consilier, Dănilă Valentin, propune înființarea unui centru cultural la care să fie cooptați și atrași psihologi, profesori de sport sau de arte care să dezvolte aptitudinile copiilor din comună. Este nevoie, în opinia sa, și de implicarea consilierilor locali și consideră că beneficiind de cheltuieli minime chiar, putem dezvolta activități culturale și sportive în special pentru tinerii din localitate, avansând chiar ideea de a construi un amfiteatru. - Domnul consilier Popa Ion întreabă care este stadiul de realizarea a PUG-ului. Răspunde domnul primar, arătând că este în derulare. Domnul Popa Ion arată că sunt persoane care nu pot construi case din cauza prevederilor din regulamentul local de urbanism care prevede o deschidere prea mare a terenului. - Domnul consilier Barbu Mihail consideră că este necesar să se sesizeze locurile unde sunt depozitate necontrolat gunoaie, mașini abandonate pe domeniul public și trebuie luate măsuri pentru a preveni aceste situații. - Domnul Dănilă sesizează că imobilul de la intersecția cu comuna Gârbovi este neîngrijit și ar trebui luate măsuri în acest sens. - Domnul Barbu Mihail consideră că trebuie analizată posibilitatea intrării pe această proprietate pentru a face curățenie. Domnul primar aduce la cunoștință că în cazuri de acest fel pot fi luate hotărâri de majorare a impozitelor cu până la 500% având în vedere proprietatea neîngrijită. - Legat de parcarea pe trotuarele din localitate, domnul Manasia Eugen precizează că în unele localități ( Ștefănești-Ilfov) sunt indicatoare din 50 în 50 de metri care interzic parcarea pe trotuare. Totodată, consideră că trebuie transmise avertismente către cetățenii care au depozitate necontrolat gunoaie, pietriș, nisip. Oamenii să fie informați despre necesitatea igienizării terenurilor din fața proprietăților. - Domnul Nache Aristide aduce la cunoștință despre tirurile parcate pe Calea Brăilei. - Domnul consilier Cristache consideră că trebuie alocați bani pentru amenajarea drumului spre groapa de gunoi și arată că va purta o discuție cu proprietarul tirurilor dinspre Avicola. - Domnul consilier Dănilă consideră că pentru cei care dețin autocamioane, tiruri, mașini de mare tonaj ar trebui să se procedeze așa cum se face în alte cazuri din orașe unde sunt instalate indicatoare cu limitarea tonajului și obținerea de autorizații de acces în localitate.
	

