ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.16347/13.05.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 13.05.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.1029/12.05.2021.
Dna Petcu Olga –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local.
La sedință sunt prezenți fizic 17 consilieri locali din totalul de 19 în funcție. Absenți: dl.Nistor Gheorghe, dna
Gogotă Adina. De asemenea la sedință participă de drept dl.primar Șonchereche Laurențiu Georgică și domnul
secretar general Dicianu Nicu. Avem și invitați din partea aparatului de specialitate al primarului: dna Ilie Luminița
(șef Serviciul Strategie Dezvoltare), dna Tache Cristina (consilier juridic). Din partea societatii TRANSBUS
participă dl.Stănescu Valentin. 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.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 26.04.2021. Se
exprimă 17 voturi ”pentru”
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Construire teren sportiv multifuncțional cu gazon
sintetic, branșamente și racorduri la utilități”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr. 36/01.03.2018 privind schimbarea destinației și darea
în administrate către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești a terenului Lot 2 situat în strada
Bănățenilor, nr. 14, NC 25901, în suprafață de 12.133 mp
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă de la bugetul local
al Municipiului Fetești pentru activităţile nonprofit de interes general aferent anului 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.TRANSBUS S.A.Feteşti
pe anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi ''pentru''
Punctul 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Construire teren sportiv multifuncțional cu
gazon sintetic, branșamente și racorduri la utilități”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de
proiect
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate

-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.63/13.05.2021 privind aprobarea proiectului ”Construire
teren sportiv multifuncțional cu gazon sintetic, branșamente și racorduri la utilități”, a indicatorilor tehnicoeconomici și a cheltuielilor legate de proiect
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr. 36/01.03.2018 privind schimbarea destinației
și darea în administrate către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești a terenului Lot 2 situat
în strada Bănățenilor, nr. 14, NC 25901, în suprafață de 12.133 mp
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dl.Pană Erkin- secretarul comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care avizează
favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.64/13.05.2021 privind modificarea H.C.L.nr. 36/01.03.2018
privind schimbarea destinației și darea în administrate către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat
Fetești a terenului Lot 2 situat în strada Bănățenilor, nr. 14, NC 25901, în suprafață de 12.133 mp
Punctul 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă de la
bugetul local al Municipiului Fetești pentru activităţile nonprofit de interes general aferent anului 2021
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.65/13.05.2021 privind aprobarea Programului anual de
finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Fetești pentru activităţile nonprofit de interes general
aferent anului 2021
Punctul 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.TRANSBUS
S.A.Feteşti pe anul 2021
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.66/13.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al S.C.TRANSBUS S.A.Feteşti pe anul 2021
Dna președinte de ședință Petcu Olga mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările ședinței
extraordinare a Consiliului Local.

PRESEDINTE SEDINTA,
Petcu Olga

SECRETAR GENERAL,
Dicianu Nicu

