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Stimați cetățeni,
raportul pe care îl prezint este o sinteză a activității U.A.T. Municipiul Fetești, care
include funcționarea aparatului de specialitate al primarului, al direcțiilor, serviciilor
și compartimentelor din subordine.
Anul 2020 este anul în care am făcut tranziția de la funcția de viceprimar la
cea de primar, prin onoranta victorie pe care feteștenii mi-au acordat-o în alegerile
locale din septembrie. A fost un an plin de provocări atât pentru mine, dar mai ales
pentru fiecare cetățean. Fiecare dintre noi a fost afectat într-o oarecare masură de
pandemia globală de Covid-19. Cu toții ne-am vazut viața schimbată iremediabil dar
pentru fiecare dintre noi se ivește oportunitatea reînnoirii, revitalizării și reformei.
Fie că vorbim de oameni sau insituții, reformarea și eficientizarea trebuie să includă
fiecare componentă a construcției sociale și administrative.
Anul trecut a fost un an extrem de dificil. Un an solicitant pri definiție, care a
adus costuri suplimentare, financiare și logistice, pentru toate UAT-urile. Chiar și în
aceste condiții au fost finalizate obiective importante și au fost deschise noi proiecte
cu finanțare din fonduri europene și nu numai. Amenajările urbane, străzile,
trotuarele și parcările din oraș au beneficiat de schimbări majore din fonduri de la
bugetul local.
Lucrările la noul Ambulatoriu din Cadrul Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” sunt în grafic și au ca orizont de finalizare prima jumătate a anului 2021 iar
lucrările la noua grădiniță din cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul au fost
finalizate. Reabilitarea Corpului C al aceleași școli este în desfășurare, ca și
reabilitarea de corpuri din cadrul Liceului Teoretic „Carol I”, al Liceului Tehnologic
de Industrie Alimentară, la alte unități de învățământ. Lucrările de reabilitare a
străzilor și trotoarelor la cinci străzi municipale importante ( terasare, asfaltare și
dotare cu trotuare) străzi incluse în PNDL au fost finalizate.
Au fost începute noi proiecte pentru feteșteni. Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă prevede achiziția de autobuze electrice și reabilitarea infrastructurii de
transport în comun din Municipiul Fetești. Digitalizarea serviciilor publice va fi
realizată prin două proiecte finanțate din fonduri europene care vor crește eficiența și
calitatea interacțiunii dintre cetățeni și administrația publică locală.
Voi continua strategia începută în administrația trecută, prin investiți susținute
în Școală, Strada și Sănătate(strategia celor 3 S-uri), pentru că aceste 3 direcții
constituie baza pentru o dezvoltare solidă și sustenabilă a municipiului nostru.
Au fost continuate acțiunile ce vizează protecția mediului, întrucât de mediul
înconjurător depinde sănătatea și capacitatea fiecărui cetățean.
Evenimentele culturale și sportive au beneficiat de susținere și finanțate în
limitele posibilităților bugetului UAT și de interes din partea feteștenilor.
Am căutat în mod constant să mențin și să întăresc orice formă de colaborare a
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administrației publice locale cu cea centrală, cu Instituția Prefectului și Consiliul
Județean, cu deconcentratele diferitelor ministere prezente la nivel județean, cu
cetățenii, cu mediul de afaceri și societatea civilă pentru asigurarea legalității,
responsabilității și eficienței actului administrativ și pentru a crea sinergii benefice
Municipiului Fetești.
Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o
anul trecut și vă doresc la fel de mult succes în 2021, pe cât doresc și administrației
pe care o conduc.
Cu stimă,
Primarul dumneavoastră,
Laurențiu Șonchereche
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Starea Economică:
În decursul anului 2020 au fost evidențiate și înregistrate cheltuieli finanțate integral
din bugetul local în valoare de 53.320.758 lei, de 1.013.765,60 lei și au fost întocmite un
număr de 4.101 de ordine de plată pentru transferuri între conturile interne, transferuri între
instituțiile subordonate și plăți către conturile operatorilor economici și ale instituțiilor de
credite, în conformitate cu valorile cuprinse în propunerile și angajamentele legale cu
respectarea OMFP1972/2003 și prin încadrarea în disponibilul din cont și bugetul aprobat.
De asemenea, s-au luat măsuri imediate astfel ca, urmare a actelor emise de Guvernul
României, de ministere și de alte organe centrale, implicit de Direcția Regională a Finanțelor
Publice Ploiești și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița sau de Consiliul
Județean Ialomița, prin care s-au alocat fonduri, s-au semnat contracte de finanțare pentru
investiții, majorări de cheltuieli materiale, de personal etc., s-au întocmit rapoarte
fundamentate pentru rectificarea bugetului general consolidat al UAT precum și a bugetelor
terțiare implicate. De asemenea, ori de câte ori activitatea zilnică a impus rectificarea
bugetelor, în vederea asigurării utilităților și a altor cheltuieli curente, atât pentru activitățile
(capitolele) autoriății executive locale (primărie) cât și la solicitările ordonatorilor terțiari de
credite, s-au întocmit rapoarte pentru rectificări și virări de credite. Urmare a acestor demersuri
s-au efectuat un număr de 28 de rectificări din care 12 prin Hotărâri ale Consiliului Local și
16 prin dispoziții ale ordonatorului principal de credite (primar). Consecință acestora a fost
că de la un buget inițial planificat de 72.991.970 lei, venituri s-a ajuns la un buget final
planificat de 79.510.750 lei, iar la cheltuieli de la 76.227.820 lei la 82.811.065 lei.
Cheltuielile pe 2020 s-au efectuat în următoarea structură(pe activități):
Nr.
Domeniu de activitate
Funcționare
Dezvoltare
1
Autorități Publice(Primărie)
19.80%
0.92%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Evidența populației
Tranzacții privind datoria publică
Poliție Locałă + PSI și Situații de Urgență
Învățământ
Sănătate
Cultură, sport, religie, recreere
Asistență socială
Locuințe, servicii și dezvoltare DADPP
Protecția mediului
Acțiuni Generale Economice
Transporturi

1,23%
0.09%
3,77%
9,14%
3,09%
5,49%
14,63%
9,57%
4,12%
0,%
11,25%

0%
0%
0,0%
2,47%
6.12%
0,88%
0%
2,53%
0.88%
0,09%
3.93%

Total: 53.320.758 lei cheltuieli efectuate, din veniturile încasate în sumă de 56.510.853 lei.
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Execuţia bugetară pe anul 2020 s-a încheiat cu un excedent de 3.913.857,23 lei pe secţiunea de
funcţionare şi cu un deficit de 723.790,04 lei, pe secţiunea de dezvoltare, rezultând un excedent
consolidat pe acest an de 3.190.095,19 lei care se adăugă la excedentul anilor anteriori în suma
de 3.3762.490,06 lei rezultând un excedent total la 31.12.2020 de 6.952.585,25 lei.
Pentru anul 2020, activitatățile serviciilor cu atribuţii de stabilire, constatare,
înregistrare, colectare și încasare a impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul
local s-au menținut în aceeași parametrii, atât cele referitoare la relațiile funcționale specifice
în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite contribuabililor cât și de relaționare cu Consiliul
Local, precum și perfecționarea parametrilor de natură fiscală, ce s-a concretizat în creșterea
gradului de colectare a creanțelor bugetului local al Consiliului Local Fetești.
Gradul de colectare a creanţelor fiscale specifice a fost de 56,70%.
Au fost emise şi transmise contribuabililor 4540 decizii de impunere.
Activitatea de executare silită a avut ca rezultat finalizarea unor dosare rămase în curs
din anul precedent dar au fost întocmite şi alte dosare de executare pentru contribuabilii rău
platnici.
În anul 2020 suma încasată a fost de 9.065.203 lei, situaţia detaliată pe fiecare sursă de
impozit fiind următoarea:

Nr.
crt.

IMPOZIT/TAXA

ÎNCASĂRI
2019

ÎNCASĂRI
2020

DIFERENŢE
+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IMPOZIT CLĂDIRI PERS.
FIZICE
IMPOZIT TEREN PERS.
FIZICE
IMPOZIT TEREN
EXTRAVILAN
IMPOZIT AUTO PERS.
FIZICE
TAXA CONCESIUNI
IMPOZIT CLĂDIRI PERS.
JURIDICE
IMPOZIT TEREN PERS.
JURIDICE
IMPOZIT AUTO PERS.
JURIDICE
AMENZI AUTO
AMENZI BUGET LOCAL
TAXA PUBLICITATE
TAXA PROMOVARE
TURISTICĂ
TAXA EXTRAJUDICIARA +
C.I.
TOTAL

1.338.938

1.102.503

-

236.435

1.603.960

1.527.954

-

76.006

907.661

962.389

54.728

-

1.222.870

1.235.667

12.797

-

1.024.258
1.478.953

815.488
1.525.698

46.745

208.770
-

497.300

501.935

4.635

-

246.804

227.902

-

18.902

1.129.482
294.554
45.610
7.381

902.281
186.010
61.208
2.066

15.598
-

227.201
108.544
5.315

18.318

14.102

-

4.216

9.816.089

9.065.203

134.503

885.389
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La capitolul Dezvoltare, Investiţii, Proiecte și finanțări externe, s-au continuat investiții
începute în anii anteriori, precum și propunerea/deschiderea de noi investiții strategice pentru
feteșteni, după cum urmează:
12 obiective cu fonduri europene din care: 8 obiective în derulare; 1 obiectiv în faza
de semnarea a contractului de finanțare și 3 obiective propuse spre finanțare:
► ” Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic” Carol I”, str. Călărași, nr.
530, localitatea Fetești, jud. Ialomița” - finanțat prin POR/2016/3/3.1/B/1/7
REGIUNI, Contract finanțare nr. 2723/08.08.2018, obiectivul se află în
implementare având stadiul fizic de execuție în proporție de 35%; Proiectul
presupune: anveloparea clădirii, schimbarea corpurilor de iluminat existente cu
corpuri cu eficiență energetică mare tip LED, schimbarea instalației termice
(inclusiv montarea în paralel a unei centrale pe combustibil neconvențional);
instalații sanitare, precum și reparații în zonele de intervenție. Sume cheltuite în anul
2020: 510.000 lei din care de la bugetul local 10.191 lei
► ” Creșterea eficienței energetice Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară str.
Sirenei, nr. 48, corp C și corp D, Fetești” - finanțat prin POR/2016/3/3.1/B/1/7
REGIUNI, Contract finanțare nr. 2964/04.09.2018, pentru care au fost întocmită
documentația tehnică care se află la avizare. Proiectul presupune: anveloparea
clădirii, schimbarea corpurilor de iluminat existente cu corpuri cu eficiență
energetică mare tip LED, schimbarea instalației termice (inclusiv montarea în
paralel a unei centrale pe combustibil neconvențional); instalații sanitare, precum și
reparații în zonele de intervenție pentru ambele corpuri. Corpul D are suplimentarea
reabilitarea acoperișului și realizarea unor cerințe PSI. Sume cheltuite în anul
2020:20.300 lei, din care de la bugetul local 406 lei.
► ” Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din
structura Spitalului Municipal” Anghel Saligny” Fetești” care este în derulare,
finanțat prin POR 2014-2020 Axa 8.1A, Contract finanțare 4047/29.03.2019,
executat în proporție de 75%. Proiectul presupune construirea, ambulatoriului și
dotarea cu echipamente medicale a acestuia. Sume cheltuite în anul 2020: 3.085.300
lei, din care de la bugetul local 99.360 lei.
► ” Sistem integrat de transport durabil în Mun. Fetești” - propus spre a fi finanțat
prin POR 2014-2020, Ap. POR/2019/3/3,2/1/7 REGIUNI, Contract finanțare nr.
5337/24.04.2020, se află în faza de procedură de achiziție publică privind
proiectarea și execuția autobazei pentru autobuze și a sistemului rutier propus pe
traseul autobuzelor.
Proiectul presupune: construirea autobazei și a garajelor pentru autobuze, lucrările
de modernizare a străzilor pe traseul autobuzelor, este situat în intravilan pe raza
Municipiului Feteşti: -str. Aviaţiei (între str. Ţandărei şi str. Bărăganului). - Str.
Bărăganului (între str. Aviaţiei şi str. Şcolii); str. Şcolii (între str. Bărăganului şi str.
Catinei); str. Catinei (între str. Şcolii şi str. Veşniciei); str. Mihail Sadoveanu (între
str. Abatorului şi str. Teilor); Serii-Tronson 1 (între str. Ţandărei şi str. Veşniciei);
str. Ţandărei (DJ 212); str. Veşniciei Tronson 1 (între str. Serii şi str Florilor); -str.
Veşniciei Tronson 2 (str. Florilor şi str. Catinei). Lungimea totală a străzilor utilizate
prioritar de transportul public de călători ce se vor reabilita şi moderniza prin proiect
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este de 5417,68 m. Lungimea totală a trotuarelor şi pistelor de biciclete nou
construite prin proiect este de 1960 m.
Tot odată prin acestea se va realiza Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
Achiziția autobuzelor electrice 12 buc. din care 10 autobuze mari și 2 mici, precum
și a unui sistem integrat pentru bilete pentru călători şi management al traficului de
transport public de călători e-ticketing pentru 12 autobuze,
Sume cheltuite în anul 2020:79.300 lei, din care de la bugetul local suma de 1.585
lei.
► ” Eficiență și performanță în administrația publică a Municipiului Fetești” –
POCA – CP12, Contract nr.357/06.06.2019, se află în faza de procedură de achiziții
a modulelor care vor introduce sisteme și standarde comune în administrația publică
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
(exemplu: ghișeul.ro, harta interactivă, arhiva electronică, gestionare patrimoniu,
publicare automată a informațiilor de interes public, serviciul online registrul
agricol, etc...) Suma cheltuite în anul 2020: 268.627,90 lei cu TVA, din care:
228.334.47 lei din FSE, 34.921,73 lei fonduri guvernamentale și 5.371,70 lei buget
local.
► ” Reabilitare front de captare și rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de
canalizare și stații de pompare apă uzată menajeră în municipiul Fetești” –
obiectiv care se implementează prin operatorul regional de apă canal SC RAJA SĂ
și a cărui execuție a început. Sume cheltuite în anul 2020: 389.500 lei, reprezentând
contribuția UAT Fetești pentru anul 2019 și parțial 2020.
► ” Construire grădiniță cu 4 clase, cu program normal” – obiectiv care se
realizează pe amplasamentul Școlii Gimnaziale M. Viteazul corp A, în parteneriat
cu Ministerul Educației Naționale, finanțat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 10 Acord de parteneriat 8988/13.08.2018. Construcția grădiniței cu 4 clase a fost
finalizată, urmând ca în perioada următoare să se facă achizițiile pentru activitățile
pe care partenerul (UAT Fetești) le are de implementat (racordul pentru utilități,
echiparea centralei termice, amenajarea loc de joacă, împrejmuire, etc... Nu au fost
efectuate cheltuieli în anul bugetar 2020.
► ” O administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului” –
POCA – CP13, Contract finanţare 533/08.07.2020, se află în derulare, și este o
continuare a proiectului POCA – CP12, completând cu modulele de optimizare a
proceselor orientate către cetățeni front office, cât și back office. Sume cheltuite în
anul 2020: 64.000 lei, din care de la bugetul local 1.280 lei.
Proiect aflat în faza de semnarea a contractului de finanțare cu AMPOR:” Creșterea
nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale A. Vlaicu. Și a
spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești” care va fi derulat prin
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI – AXA 13. Au fost trimise răspunsuri la clarificările
solicitate de evaluator. Au fost executate cheltuieli în anul 2020 în sumă de 1.361,52 lei
reprezentând avize și taxe solicitate de AMPOR.
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Proiecte propuse pentru finanțare cu fonduri europene:
► ” Înființarea centrului pentru servicii culturale” A.Saligny” și îmbunatăţirea
spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești”, propus a fi finanțat prin
POR/2018/13/13.1/1/SUERD, Apel - Sprijinirea regenerării orașelor mici și
mijlocii. S-a întocmit și depus cererea de finanțare în anul 2018 - Nu au fost
executate cheltuieli în anul 2020.
► ” Desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice-Școala de acasă
- în Mun. Fetești” suma cheltuită în anul 2020 fiind de 34.500 lei – neplătitor de
TVA pentru consultanța privind depunerea Cererii de finanțare. Proiectul a fost
depus în platformă My SMIS.
► ” Extindere rețea inteligente de distribuție gaze naturale în cartierele FeteștiOraș, Vlașca, Coloniști și Buliga din Municipiul Fetești”, propus a fi finanțat în
cadrul programului POIM/859/8/2/- Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a
gazelor naturale. Presupune extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în
cartierele localității, precum și realizarea branșamentelor pentru utilizatorii casnici
până la limita proprietății, iar pentru utilizatorii instituțiilor publice, până la punctul
de consum. Proiectul se va realiza în parteneriat cu com. Stelnica. Astfel pentru
Municipiul Fetești este propus a se realiza o extindere a rețelei de distribuție a
gazelor naturale de 95,089 km și 4.501 branșamente, iar pentru Comună Stelnică se
va înființa rețeaua de gaze naturale pe o lungime de 25,474 km și un număr de 665
branșamente.
Suma cheltuită în anul 2020: 661.980 lei, pentru întocmirea documentației necesare
depunerii cererii de finanțare
7 obiective cu fonduri guvernamentale, 3 obiective cu fonduri guvernamentale prin
PNDL – în derulare; 3 obiective propus la finanțare prin CNI și un obiectiv propus la finanțare
prin FDIi:
Proiecte derulate prin PNDL:
► ” Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnaziala Mihai Viteazul – corp C1” –
obiectiv care este executat în proporție de 90%. În anul 2020 au fost utilizată suma
de 749.259,51 lei, din care: fonduri guvernamentale 737.037,48 lei cu TVA și buget
local 12.222,03 lei cu TVA. Proiectul presupune reabilitarea acoperișului, refacerea
tavanelor, pardoselilor, tencuielilor interioare și exterioare, a închiderilor (ferestre și
uși), a instalațiilor sanitare termice și electrice, montarea centralei termice pe peleți;
anveloparea clădirii și dotarea cu mobilier școlar (pupitre, catedre, scaune, table).
► ” Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială Radu Vodă – corp A şi B” –
obiectiv pentru care a fost realizat proiectul tehnic și în prezent sistat, pentru
obținerea de dovezi de la Judecătorie, în vederea începerii lucrărilor de reabilitare și
modernizare.
► ” Reabilitare și modernizare străzi municipale” - obiectiv care este executat în
proporție de 95%. În anul 2020 au fost executate lucrări/servicii în sumă de
4.020.086 lei, din care 4.009.298 lei de la PNDL și 10.788 lei de la bugetul local.
Proiectul a presupus reabilitarea a 2,88 km străzi și trotuarele aferente, semnalizare,
lucrări conexe (ridicarea la cota a capacelor căminelor de la utilități).
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Proiecte propuse a fi finanțate prin CNI și AFM- nu au fost efectuate cheltuieli în 2020:
► ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultura în Municipiul
Fetești” (nu au fost efectuate cheltuieli)
► ” Demolare şi construire sediu primărie municipiul Feteşti” (nu au fost efectuate
cheltuieli);
► ” Asfaltare străzi în Municipiul Fetești” - (nu au fost efectuate cheltuieli)
► ” Reabilitare sistem de iluminat public” – proiect depus la AFM pentru a fi finanțat.
Au fost cheltuiți 23.821 lei pentru documentația depusă (Studiu de Fezabilitate)
Pentru aceste proiecte au fost depuse documente pentru finanțare, dar pentru care nu am primit
niciun răspuns.
3 Proiecte derulate cu alte fonduri legal constituit:
► ” Construire acoperiș piața agroalimentară - zona tarabe” – obiectiv recepționat
cu PV 9976/17.11.2020, derulat prin (ADI-IL). Proiectul a presupus construirea unei
platforme betonate, acoperiș unitar (pe toată suprafața zonei de tarabe) susținut pe
ferme metalice, cu învelitoare de tablă și sistem de colectarea apelor atât meteorice
cât și menajere. Valoarea totală a obiectivului este de 453.709,99 lei (277.940 lei
finanțat de ADI-IL, 175.769,99 lei buget local).
► ” Semaforizare intersecții cu str. Călărași etapa ÎI” – se află în implementare, în
faza de achiziție proiectare și execuție - derulat prin (ADI-IL). Proiectul presupune
semaforizarea intersecțiilor străzii Călărași cu str. Bănățenilor, str. Ceahlăului și
Jandarmeriei. Au fost cheltuiți în anul 2020 suma de 33.966 lei.
► ” Înreținere și amenajare drumuri comunale” (dc 34; DC 35)- obiectiv derulat
prin Consiliul Județean Ialomița, privind drumul comunal DC 35 (str. Promenadei).
Lucrări recepționate cu PV, în valoare de 489.919 lei care au constat în execuția de
trotuare, acostamente și parcări.

25 obiective propuse a fi realizate cu fonduri din bugetul local, parte dintre acestea
fiind repartizate direct către DADPP, sănătate și învățământ:
1. CAP. 51.02- Autorități publice
A3 – Achiziții calculatoare și licențe, din suma de 10.000 lei propusă nu a fost
cheltuită.
C1 – Achiziție corturi militare a fost utilizată suma de 13.332 lei
2. CAP. 65.02. Învăţământ
C1 Mașină de spălat pardoseala Sală Sport și Cantină - Lic. Teoretic Carol I –
18.000 lei
C2 Camere videoconferinţă - Liceul Teoretic Carol I – 19.900 lei
Sunt cheltuieli executate de Liceul Teoretic Carol I
3. CAP.66.02. Sănătate
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A2 - Dotare cu aparatură medicală Spitalul A. Saligny
B1 - RK dispensar TBC
Sunt cheltuieli puse la dispoziția Spitalul A. Saligny, care nu au fost utilizate.
4. CAP. 67.02. Cultură, recreere și culte religioase
A2 - Construire teren de fotbal cu gazon sintetic, obiectiv recepționat de DADPP
Fetești;
A3 - Foraj de adâncime - rețea apă
C1 - Ansamble de joacă Parc Central
Sunt cheltuieli puse la dispoziția DADPP pentru a fi utilizate
5. CAP. 70.02. Servicii şi dezvolt. Publice şi locuinţe
A2 - Semaforizare intersecții cu str. Călărași etapa I – a presupus montarea de
semafoare amplasate în zona Piața Gării, necesare pentru fluidizarea traficului.
Obiectivul nu a fost recepționat, fiind necesar încă un semn privind traficul de la str.
Depoului spre sensul dreapta pe str. Călărași, care nu a fost încă avizat pe plan de
DRDP. Sumele utilizate în anul 2020 fiind de 33.966 lei.
A3 - Extindere rețea de gaze naturale str. Atelierelor - nu au fost făcute cheltuieli, având
în vedere neprezentarea de către Distrigaz Sud Rețele a unui precontract de execuție
a lucrărilor.
A4 - Rețea de joasă tensiune zona Est -(str. Cireșilor, Merilor, parțial Călărași) – nu au
fost executate plăți, având în vedere că SC Enel Distribuție Dobrogea nu a emis o
soluție pentru execuția acestui obiectiv.
B1 - Extindere rețea de joasă tensiune str. Viorelelor - a fost efectuată cheltuiala de
29.943,51 lei reprezentând c/v avans proiectare și execuție lucrări către SC Enel
Distribuție Dobrogea.
C1 – Buldoexcavator- rate fixe DADPP
C2 - Platformă autoridicătoare - rate fixe DADPP
C5 - Autoutilitară leasing DADPP - rate fixe DADPP
C7 - Punct de aprindere str. Agriculturii
Sume aprobate pentru a fi utilizate de către DADPP Fetești.
C8 - Renovare și modernizare Creșa nr.2 – măsuri PSI – nu au fost utilizate sume în
acest an, urmând ca în anul următor să achiziționăm completarea proiectului privind
măsurile dispuse de PSI, precum și achiziția acestora.
6. CAP 80.02 Programe de dezvoltare regională şi socială
A1 - Studii, avize, proiecte – au fost efectuate cheltuieli pentru avize, taxe OCPI,
audit și consultanță pentru proiectele aflate în implementare.
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A2 - Cofinanţare: Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea
resurselor de energii termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile
pentru Şcoala nr. 1 şi Spital - nu au fost efectuate cheltuieli. Nu au fost efectuate
cheltuieli.
A5 - Parc tematic cetatea” Helis” - nu au fost efectuate cheltuieli.

7. CAP 84.02 –TRANSPORTURI
A2 - Amenajare trotuar şi parcări str. Călăraşi
B1 - Reabilitare și modernizare str. Carpați - trons. Călărași-Tineretului
Nu au fost efectuate cheltuieli, având în vedere că aceste lucrări au fost efectuate de SC
Drumuri Municipale SRL.

Starea Socială
Comfortul urban și bunăstarea socială sunt obiective care trebuie avute permanent în
vedere. Cetățenii au dreptul la protecție socială, iar acest drept este garantat atât de lege, cât și
de umanitatea fiecăruia dinte noi. Prin investițiile pe care UAT le-a făcut și le va face, se
încearcă atenuarea diferitelor elemente negative ce afectează municipiul nostru. Serviciul
Public de Asistența Socială, a efectuat în anul 2020, un număr de 1408 anchete, și a pus în
aplicare legea 277/2010 pentru susținerea familiei, printr-un număr de 198 dosare. S-au
întocmite 108 dosare de acordare a drepturilor prevăzute de O.U.G. 111/2010 (indemnizație de
creştere a copilului), s-au întocmit un dosare lunare pentru persoanele ce primesc ajutoare
sociale(252 persoane în inanuarie 2020 și 263 în decembrie 2020 – 2923 dosare), și s-au plătit
205215 lei în ajutoare sociale și 77198 lei, în ajutoare de încălzire. De asemenea au fost
întocmite 32 dosare pentru subvenție gaze naturale, iar pentru subvenție combustibili solizi,
petrolieri au fost întocmite 27 dosare cu o valoare de 5720 lei. Persoanele care prestează
muncă în folosul comunității, conform legii 416/2001, au acționat în toate cartierele
Municipiului Fetești.
Anul trecut, compartimentul de asistență medicală comunitară, a urmărit starea de
sănătate a populației prin vizitarea la domiciliu a unui număr de 3966 bolnavi cronici. Același
compartiment a organizat campanii de vaccinare. S-au organizat și campanii de infomare pe
diverse teme, și s-a acordat asistență medicală în diverse ocazii(caniculă, examene școalare
etc,)
Poliția Locală a participat la asigurarea ordinii publice și a păcii sociale în Municipiul
Fetești, făcând uz de atribuțiile și mijoacele legale, ori de câte ori a fost nevoie. Agenții de
poliție locală au aplicat un număr de 835 de sancțiuni contravenționale în decursul anului 2020
și au participat într-un număr de 4842 de misiuni de ordine publică, pază, siguranța circulației
și protecția mediului. Poliția Locală a fost un sprijin real pentru Poliția Municipiului Fetești în
10

eforturile MAI de combatere a răspândirii COVID-19, subordonându-se operațional cu un
număr constant de 7 agenți și 2 autospeciale.
O parte importantă a vieții sociale o reprezintă cultura. Direcția de educație, cultură și
sport a încheiat cu Unitățile de Învățănânt Contracte de Colaborare pe baza cărora s-au derulat
Proiecte Culturale Educaționale, pentru atragerea feteştenilor la actul de cultură. În această
idee, s-a încercat păstrarea pe cât posibil, a acţiunilor cu tradiţie dar şi promovarea unora noi,
atractive pentru consumatorii de cultură ai municipiului. Desigur că activitățile culturale au
fost grav afectate de pandemia de Covid 19.
Casa municipală de Cultură poate găzdui un public restrâns - aproximativ 50 de locur și
este completată de Muzueul Municipal „Anghel Saligny” și Biblioteca Municipală „Ion Vlad”.
În aceste condiții, au fost organizate un număr important de activități culturale, unele cu
caracter annual, după cum urmează:
► Lansarea Cenaclului Cultural ,, Lumina” cu produlsul finit revista de cultură,
Revista ,,L”. Este o ediție trimestrială, iar în luna decembrie 2020, numărul 6 al
revistei a văzut lumina tiparului.
► 6 ianuarie - Sărbătoarea Bobotezei
► 15 ianuarie – Evocarea vieţii şi operei lui M. Eminescu
► 24

ianuarie

–

sărbătorirea

Unirii

Principatelor

Române(Casa

de

Cultură+Muzeu+Bibliotecă)
► 13 februarie sărbătorirea a 190 de ani de la nașterea lui Jules Verne. Activitatea
s-a desfășurat la biblioteca Municipală ,, Ion Vlad ”.
► 24 februarie –Dragobetele - concurs de dans, muzică și poezii între licee
► 4 martie – ziua Mondială a Scriitorului – lansare carte Mircea Dinescu
► 1-8 Martie s-a desfășurat concursul ,, Mărțișor Vestitor al Primăverii” (Casa de
Cultură+Muzeu)
► Paștele la Români
Casa de Cultură colaborează cu Unitățile Școlare, ONG-uri și Biroul de Asistență Socială ,
Asociația Ridică-te și umblă ” din localitate, organizând în parteneriat diferite activități cum ar
fi : Concursul – Simpozion Național ,, Apa izvor al vieții și al cunoașterii europene ” ; ,, Fără
ură, cu Toleranță ! ”; ,,Stop Bullying ! ” ; Caragiale , Contemporanul nostru ” ; ,, Ziua
Internațională de conștientizare a autismului ” ; ,,Passpepartout ” .
Programul BIBLIONET a avut o frecvenţă de 408 de sesiuni..
Pe lângă activitatea de rutină, sunt organizate activităţi de promovare a bibliotecii prin
diferite activităţi cum ar fi :
► Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie;
► Pe urmele lui Jules Verne – 8 februarie;
► In memoriam Nicolae Motoc – 14 februarie;
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Toate acțiunile culturale au fost realizate cu stricta respectare a normelor de siguranță și
protecție a sănătății participantilor.
Starea Mediului
Pe lângă obișnuitele lucrări de salubrizare, administrare și întreținere a spațiului verde și
copacilor de pe domeniul public, de plantarea de noi arbori, arbuși și plante decorative, s-au
desfășurat și acțiuni specifice, cum ar fi:
► pentru sensibilizarea, conştientizarea, şi educarea cetăţenilor s-au realizat campanii de
informare cu privire la importanţa colectării DEEE, Colectării selective, Colectării
deşeurilor provenite din surse de lumină şi modalitatea de a face compost în propria
gospodărie, în acelaşi timp oferindu-se materiale tipărite, afişe şi pliante cu obligaţiile şi
responsabilităţile cetăţenilor ;
► pe raza Municipiului Fetești, s-au colectat și predat 7365,48 tone deșeuri menajeree;
► s-a colaborat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, comisarii Gărzii de
Mediu, ai Apelor Romane, ai SC Urban SĂ şi ai altor diverse asociaţii pe probleme de
mediu si cu unităţile de învăţământ în vederea realizării acţiunilor de ecologizare
realizate pe raza municipiului Feteşti;

Primarul Municipiului Fetești,
LAURENȚIU ȘONCHERECHE
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