ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.982/31.08.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 31.08.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.1383/25.08.2021.
Dl.Velicu Laurențiu –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului
Local. Sunt prezenți 18 consilieri locali din totalul de 18 în funcție, sedința este legal constituită. De asemenea, la
sedință participă de drept dl.primar Șonchereche Laurențiu Georgică și dl.secretar general Dicianu Nicu. Din partea
aparatului de specialitate al primarului participă dna Crețu Ana (director economic), dl.Gabor Mugurel (director
Direcția Tehnică). La ședință este invitat și domnul Șerban Dragoș - director D.A.D.P.P. Având în vedere faptul că
ședința este publică avem și reprezentanți mass – media. Pentru început am să-i dau cuvântul domnului secretar
general.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – aduce la cunoștința consilierilor locali prevederile art.228 din Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 25.08.2021. Se
exprimă 18 voturi ”pentru”
Dl. primar Șonchereche Laurențiu –Voi retrage de pe Ordinea de zi proiectele de hotărâre înscrise la nr. 2 și
nr. 4.
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Depunerea jurământului de către domnul Oprea Marian, consilier local supleant, al cărui mandat a fost
validat de Judecătoria Fetești prin Încheierea nr.1066/13.08.2021.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea casării unor mijloace fixe în urma inventarierii anuale din anul 2020
– Proiect retras
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri din inventarul domeniului public în inventarul
domeniului privat al municipiului Fetești, în vederea casării și valorificării acestora, completarea și modificarea
Anexei la H.C.L.nr. 150/26.11.2015 privind actualizarea bunurilor domeniului privat al municipiului Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în
Feteşti, strada Călăraşi, nr. 503, în suprafaţă de 1037,00 mp, către SC ELCOMI AD SRL – Proiect retras
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

5.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de emitere a acordului și a autorizației de
funcționare a operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii,
producție și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
6.Proiect de hotarare privind aprobarea modelului protocolului de colaborare între Direcția de Administrare
a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași, pentru prestarea serviciilor de
gestionare a câinilor fără stăpân
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
7.Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny”
Feteşti
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
8.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L.nr. 147/25.11.2020 privind constituirea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
9.Diverse
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi ''pentru''
Se dă citire Ordinii de zi suplimentare.
1.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Feteşti în Consiliile
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti pentru anul școlar 2021-2022
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Feteşti în Comisiile pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi ''pentru''
Punctul 1. Depunerea jurământului de către domnul Oprea Marian, consilier local supleant, al cărui mandat
a fost validat de Judecătoria Fetești prin Încheierea nr.1066/13.08.2021.
Dl. președinte de ședință – Îi dau cuvântul domnului secretar general.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – Voi da citire Încheierii nr. 1066 din 13.08.2021 pronunțată de
Judecătoria Fetești în dosarul nr. 2263/229/2021, prin care a fost validat mandatul de consilier local
supleant al domnului Oprea Marian, din partea Partidului Național Liberal.
Dl președinte de ședință invită pe dl.Oprea Marian să depună jurământul.
Domnul Oprea Marian rostește jurământul prevăzut la art.117 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, după care semnează pe ambele exemplare.
Dl.Dicianu Nicu – Înmânează un exemplar domnului consilier Oprea Marian, iar cel de-al doilea
exemplar se păstrează la dosarul de ședință.
Numărul consilierilor locali în funcție este 19.
Dl.președinte de ședință – Pe Ordinea de zi suplimentară avem două proiecte de hotărâri cu privire la
desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație și in comisiile pentru evaluarea calitații
în unitățile de învățământ. Codul administrativ prevede că hotărârile cu privire la persoane se adopta cu vot secret.
Sunteți de acord să facem propunerile acum pentru completarea buletinelor de vot?
Se aprobă în unanimitate.

Propuneri pentru proiectul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Feteşti în
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti pentru anul școlar 20212022:
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Avem o propunere comună din partea grupurilor de consilieri PSD și PRO
Romania, după cum urmează:
1. Şcoala gimnazială Mihai Viteazul : dl.Cristian Ștefan
2. Școala gimnazială Radu Vodă: dl.Văleanu Florin
3. Şcoala gimnazială Dimitrie Cantemir: dna Gogotă Adina
4. Şcoala gimnazială Aurel Vlaicu: dna Petcu Olga și dl.Velicu Laurențiu
5. Liceul Teoretic Carol I : dna Petcu Olga și dna Gogotă Adina
6. Liceul Tehnologic Anghel Saligny: dl.Șoldan Gheorghe și dl.Ion Leonard
7. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară :dl.Gostin Mădălin
8. Grădiniţa cu program prelungit Albă ca Zăpada: dna Petcu Olga
Dl.consilier Sima Cătălin – Propunerile grupului PNL sunt :
1. Şcoala gimnazială Mihai Viteazul : dl.Niță Sebastian George
2. Școala gimnazială Radu Vodă: dna Leța Mihaela
3. Şcoala gimnazială Dimitrie Cantemir: dl.Nistor Gheorghe Ștefan
4. Şcoala gimnazială Aurel Vlaicu: dl.Sima Constantin - Cătălin
5. Liceul Teoretic Carol I : dl.Gheorghiu Alexandru
6. Liceul Tehnologic Anghel Saligny: dl.Mitache Gheorghe
7. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară :dl.Văduva Marin
Propuneri pentru proiectul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Feteşti în Comisiile
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti:
Dna consilier Petcu Olga – Grupul de consilieri PSD și PRO Romania desemnează reprezentanții
Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calității:
1. Şcoala gimnazială Mihai Viteazul : dl.Velicu Laurențiu
2. Școala gimnazială Radu Vodă: dl.Pană Erkin Constantin
3. Şcoala gimnazială Dimitrie Cantemir: dna Petcu Olga
4. Şcoala gimnazială Aurel Vlaicu: dl.Văleanu Florin
5. Liceul Teoretic Carol I : dl.Gostin Mădălin
6. Liceul Tehnologic Anghel Saligny: dl.Iosif Silviu
7. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară :dl.Șoldan Gheorghe
8. Grădiniţa cu program prelungit Albă ca Zăpada: dna Gogotă Adina
Dl.consilier Sima Cătălin – Grupul PNL nu face propuneri la acest proiect de hotărâre.
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe în urma inventarierii anuale din
anul 2020
Proiectul a fost retras de inițiator
Punctul 3. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri din inventarul domeniului public în
inventarul domeniului privat al municipiului Fetești, în vederea casării și valorificării acestora, completarea și
modificarea Anexei la H.C.L.nr. 150/26.11.2015 privind actualizarea bunurilor domeniului privat al municipiului
Fetești
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin
care avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dna consilier Petcu Olga – Avizul comisiei economice a fost favorabil, dar atâta timp cât proiectul
privind casarea a fost retras nu-și mai are rostul să facem trecerea acestor bunuri din domeniul public în

domeniulprivat. Normele de aplicare ale Legii nr. 15/1994 au fost modificate prin H.G.nr. 568/2000 și art.
22 face precizarea ca în instituțiile publice scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea
duratei normale de utilizare sau cu durata normală de utilizare consumată se aprobă de ordonatorul
superior de credite. După scoaterea din funcțiune a acestora se va proceda la valorificarea acestora.
Valorificare prin vanzare si valorificare prin casare. Deci, noi am dat totuși aviz favorabil, dar în ședința de
comisie la întrebarea de ce se trece din domeniul public în domeniul privat, mi s-a răspuns că pentru o
casare viitoare. Dacă privim puțin în Constituție vedem care sunt bunurile din domeniul public al statului,
sunt bunuri care nu pot fi casate: bogățiile țării, drumurile, căile de acces, ș.a.m.d. Ce bunuri transferăm
noi din domeniul public în domeniul privat? Poate s-a referit aici la Piața la tarabele dezafectate, dar acele
tarabe fac obiectul mijloacelor fixe, dar nu Piața în sine noi o casăm și atunci acelea sunt mijloace fixe în
domeniul privat care au fost puse în Piață care este domeniu public. Care a fost rostul acestui proiect de
hotărâre? Care sunt bunurile care se transferă din domeniul public în domeniul privat?
Dl.Gabor Mugurel – director Direcția Tehnică – Tarabele care au fost în Piața Agroalimentară.
Dna consilier Petcu Olga – Înseamnă că aceste tarabe au fost înregistrate greșit ca mijloace fixe
în domeniul public și nu în domeniul privat. Dacă citim litera legii, vedem care sunt bunurile din domeniul
public.
Dl.Gabor Mugurel – Așa au fost prinse la Piață, în domeniul public și acum le transferăm în
domeniul privat.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Domnul director Șerban, la Vlașca aveți montată o porțiune din
gardul metalic. Un lucru reușit. Ați trecut din domeniul public în privat pentru casare? Acum, ramânând
acolo va trebui să-l treceți în privat sau îl lăsați așa?
Dna consilier Petcu Olga – Mă așteptam să ni se spună ce s-a avut în vedere când s-a inițiat
acest proiect, numai aceste tarabe care au fost contabilizate greșit?
Dl.Gabor Mugurel – Da.
Dna consilier Petcu Olga – Atunci trebuia să faceți precizarea numai la ele. Dacă noi scriem
”bunuri din domeniul public în domeniul privat în vederea casării”, e prea mult.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Bunurile trec în domeniul privat pentru a putea fi casate.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – După ce Piața a fost modernizată, acele blocuri de piatră au
fost depozitate în incinta DADPP la padocul de câini. Aceste bunuri trebuie casate, altfel rămânem cu ele
pe inventar. Ele pot fi văzute, se află la DADPP. Și gardul care a fost pe centru este tot la DADPP. Aceste
elemente de inventar există. Într-adevăr noi am folosit din acest gard la Vlașca și în zonele în care am
reabilitat.
Dna consilier Petcu Olga – Domnul primar, noi am dat aviz favorabil și dacă este situația de genul
acesta aprobăm, dar să nu se mai contabilizeze astfel în domeniul public.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Acum trebuie să remediem din mers greșelile din trecut, de
acum 10, 15, 20 de ani, când trebuiau înregistrate separat.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre.
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.106/31.08.2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri
din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Fetești, în vederea casării și
valorificării acestora, completarea și modificarea Anexei la H.C.L.nr. 150/26.11.2015 privind actualizarea bunurilor
domeniului privat al municipiului Fetești

Punctul 4. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului
situat în Feteşti, strada Călăraşi, nr. 503, în suprafaţă de 1037,00 mp, către SC ELCOMI AD SRL
Proiectul a fost retras de inițiator
Punctul 5. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de emitere a acordului și a autorizației de
funcționare a operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii,
producție și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Fetești
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin
care avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru –Referitor la acest proiect, considerăm că pentru unele societăți
autoritatea publică locală nu are acest drept să emită autorizația de funcționare. Dacă acest Regulament
va fi aprobat de Consiliul local se instituie o taxă ce se referă la acordul de funcționare și eliberarea
autorizației de funcționare a agenților economici care desfășoară diferite activități de comerț pe raza
municipiului Fetești. Cum puteți dumneavoastră autoriza o societate care are codul CAEN 4711 – comerț
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
tutun? O astfel de societate conform certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului are
autorizarea funcționării ca persoană juridică, are autorizarea comercializării de produse alimentare și de
origine animală de la DSV și de la alte instituții ale statului. Trebuie să știm concret ce societăți
comerciale se încadrează la autorizare și taxa pe care doriți să o instituiți. Pentru eliberarea unui acord de
funcționare trebuie să percepi o taxă. Conform Constituției României art. 139 Impozite, taxe și alte
contribuții - alin.(1) ”Impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului
asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.” Vreau să ne spuneți legea organică adoptată de
Parlamentul României și articolul prin care autoritatea locală poate emite aceste acorduri.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 este temeiul legal. Nu suntem
singurii care facem așa ceva, noi am rămas în urmă. Fiecare oraș și municipiu mare, eliberează aceste
acorduri pentru societăți. Noi ca administrație publică locală trebuie să ne asigurăm că cetățenii când
merg să cumpere și intră într-un spațiu comercial, acesta trebuie să fie conform din punct de vedere al
DSV, al ISU, al ISC. Noi când cerem aceste documente trebuie să ne asigurăm că societatea X respectă
prevederile legale. În HORECA există 3 coduri CAEN pentru care se emite autorizație de funcționare, iar
pentru celelalte societăți se emit acorduri de funcționare. Bucureștiul are, Clujul are, Oradea are, ș.a.m.d.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Nu aveți nicio calitate să cereți sau să aprobați aceste
autorizări. Eu sunt reprezentantul unei societăți comerciale. În 2007, primarul de la acea vreme, a făcut
niște adrese către societăți să ne prezentăm cu autorizația de funcționare. Tot așa am cerut baza legală
celor de la Serviciul Comercial. Răspunsul pe care l-am primit a fost acela că există o Hotărâre a
Consiliului Local, dar bază legală pentru dumneavoastra, pentru societatea pe care o reprezint, nu există.
Nu am plătit nici până la această dată.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Cui i se eliberează acordul de funcționare?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Dați-mi legea organică și articolul prin care consiliul local
poate institui o taxă.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Avem Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, art. 6, art. 11, art. 12.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Nu este o lege organică. Nu trebuie aprobat de consiliul local.
Dl.consilier Sima Cătălin – Crează o activitate și o taxă în plus la Primărie.

Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Da, va fi o taxă modică și în plus vom cere tuturor societăților
contractele cu operatorul de salubritate.
Dl.consilier Gheorghiu Alecandru – Toate societățile au contracte încheiate cu URBAN.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Trebuie să avem un control.
Dl.consilier Sima Cătălin – Din Proiectul de hotărâre nu reiese că societatea trebuie să aibă
contract pentru gunoi.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Sunt câteva cerințe. Și mai mult decât atât avem în vedere
siguranța cetățenilor.
Dl.consilier Sima Cătălin – Înseamnă și o taxă în plus.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Da, corect, o taxă modică. Dacă se întâmplă ceva la o societate,
pentru că noi nu știm dacă are aviz ISU, DSV, cine răspunde? Consiliul local?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Răspunde reprezentantul societății comerciale. În plus, în
Regulament spuneți că angajații trebuie să aibă studii de specialitate. O societate comercială este
verificată de ITM în privința asta.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Noi doar cerem documente eliberate de alte instituții.
Dl.Gabor Mugurel – Acest proiect de hotărâre a fost în dezbatere publică. Acum trebuie să facem
diferența dintre acorduri și autorizații de funcționare. Autorizația de funcționare se eliberează pentru 3
codului CAEN, iar acordul de funcționare se vor elibera la toate societățile comerciale. În ceea ce privește
taxa, aceasta se va aproba la sfârșitul anului odată cu impozitele și taxele locale.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Să fie o lege.
Dl.Gabor Mugurel – Consiliile locale aprobă aceste regulamente și sunt multe orașe din țară care
le-au aprobat.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – De ce veniți acum? Acest Regulament a mai fost aprobat de
Consiliul local și v-am zis că pentru mine ca societate nu a avut nicio valabilitate și nici nu am achitat vreo
taxă.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Foarte rău.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre.
Se aprobă cu 11 voturi ''pentru'' și 8 abțineri (dl.Sima Cătălin, dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu
Alexandru, dl.Nistor Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Oprea Marian, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela)
Se adoptă, cu 11 voturi ''pentru'' și 8 abțineri, Hotararea nr.107/31.08.2021 pentru aprobarea
Regulamentului de emitere a acordului și a autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfășoară
activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al
municipiului Fetești
Punctul 6. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului protocolului de colaborare între Direcția de
Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași, pentru prestarea
serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin
care avizează favorabil proiectul de hotărâre

Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.108/31.08.2021 privind aprobarea modelului
protocolului de colaborare între Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Ștefan cel
Mare, județul Călărași, pentru prestarea serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân
Punctul 7. Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” Feteşti
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin
care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.109/31.08.2021 privind modificarea statului de funcții
al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti
Punctul 8. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L.nr. 147/25.11.2020 privind constituirea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Fetești
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin
care avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru'' și o abținere (dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotararea nr.110/31.08.2021 pentru modificarea
H.C.L.nr. 147/25.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fetești
Ordine de zi suplimentară :
Punctul 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Feteşti în
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti pentru anul școlar 20212022
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin
care avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.președinte de ședință – Buletinele de vot au fost completate cu propunerile dumneavoastră pentru
proiectul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Feteşti în Consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează:
1. Şcoala gimnazială Mihai Viteazul : dl.Cristian Ștefan și dl.Niță Sebastian George
2. Școala gimnazială Radu Vodă: dl.Văleanu Florin și dna Leța Mihaela
3. Şcoala gimnazială Dimitrie Cantemir: dna Gogotă Adina și dl.Nistor Gheorghe Ștefan
4. Şcoala gimnazială Aurel Vlaicu: dna Petcu Olga, dl.Velicu Laurențiu și dl.Sima Constantin - Cătălin
5. Liceul Teoretic Carol I : dna Petcu Olga, dna Gogotă Adina și dl.Gheorghiu Alexandru
6. Liceul Tehnologic Anghel Saligny: dl.Șoldan Gheorghe, dl.Ion Leonard și dl.Mitache Gheorghe
7. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară :dl.Gostin Mădălin și dl.Văduva Marin
8. Grădiniţa cu program prelungit Albă ca Zăpada: dna Petcu Olga

Domnul secretar general înmânează fiecărui consilier local câte un buletin de vot apoi nominalizează în
ordine alfabetică consilierii pentru a intra la cabina de vot în vederea exprimării opțiunii. Buletinele de vot sunt
introduse în urnă. Comisia de numărare a voturilor secrete a procedat la numărarea voturilor, apoi a întocmit
procesul verbal. După numărarea voturilor s-au constatat următoarele: propunerea grupului de consilieri PSD, PRO
România și PNL a întrunit 19 voturi DA, voturi nule 0.
Urmare votului exprimat este adoptată Hotărârea nr. 111/31.08.2021 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local Municipal Feteşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Feteşti pentru anul școlar 2021-2022
Punctul 2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Feteşti în Comisiile
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin
care avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.președinte de ședință – Buletinele de vot au fost completate cu propunerile dumneavoastră pentru
proiectul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Feteşti în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti, după cum urmează:
1. Şcoala gimnazială Mihai Viteazul : dl.Velicu Laurențiu
2. Școala gimnazială Radu Vodă: dl.Pană Erkin Constantin
3. Şcoala gimnazială Dimitrie Cantemir: dna Petcu Olga
4. Şcoala gimnazială Aurel Vlaicu: dl.Văleanu Florin
5. Liceul Teoretic Carol I : dl.Gostin Mădălin
6. Liceul Tehnologic Anghel Saligny: dl.Iosif Silviu
7. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară :dl.Șoldan Gheorghe
8. Grădiniţa cu program prelungit Albă ca Zăpada: dna Gogotă Adina
Grupul PNL nu a făcut propuneri la acest proiect de hotărâre
Domnul secretar general înmânează fiecărui consilier local câte un buletin de vot apoi nominalizează în
ordine alfabetică consilierii pentru a intra la cabina de vot în vederea exprimării opțiunii. Buletinele de vot sunt
introduse în urnă. Comisia de numărare a voturilor secrete a procedat la numărarea voturilor, apoi a întocmit
procesul verbal. După numărarea voturilor s-au constatat următoarele: propunerea grupului de consilieri PSD și PRO
România a întrunit 19 voturi DA, voturi nule 0.
Urmare votului exprimat este adoptată Hotărârea nr. 112/31.08.2021 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local Feteşti în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Feteşti.
Punctul 9.Diverse
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – Vă supun atenției adresa Instituției Prefectului- Județul Ialomița nr.
12543/2021 adresată tuturor primăriilor din județ. Adresa v-a fost transmisă în format electronic pe adresele de
email.
Dl.consilier Văduva Marin – Am o constatare. Am fost în diverse zone ale orașului unde sunt pubele. Am
văzut că e cam dezordine. Nu avem în toate zonele pubele de gunoi pentru selectare segregată.. În zona T -uri sunt
pubele metalice, fără acelea pentru plastic. Cred că mai este și la G-uri așa ceva. Sunt foarte aproape blocurile iar
câinii împrăștie gunoiul.
Dl.consilier Sima Cătălin – De o săptămână s-a dat și ordonanță care reglementează mai drastic colectarea
selectivă la sursă și colectarea în 5 categorii a deșeurilor. Noi suntem la faza de fracție umedă și reciclabil.

Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Cunoaștem problema.
Dl.consilier Văduva Marin - Și coșurile stradale, domnule primar, nu au fost montate. Am propus la fiecare
intersecție.
Dl.Șerban Dragoș - Sunt coșuri peste tot, dar nu la intersecții. Sunt montate la o distanță de 30-40 m.
Dl.consilier Văduva Marin – De la Verna și până aici sau până la Catedrala sunt 200 m și nu este niciun
coș. Merg acum și le număr.
Dl președinte de ședință Velicu Laurențiu mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise
lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.
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