ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.138/23.06.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 23.06.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.1181/17.06.2021.
Dna Petcu Olga –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local.
La sedință sunt prezenți fizic 19 consilieri locali din totalul de 19 în funcție. De asemenea la sedință participă de
drept dl.primar Șonchereche Laurențiu Georgică și pentru secretar general dna Șerban Georgeta (șef Serviciul
Juridic). Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna Filip Larisa (șef Serviciul Tehnic
Organizare) iar din partea SC TRANSBUS SA Fetești participă dl.Stănescu Valentin. Având în vedere faptul că
ședința este publică avem în sală și un cetățean al municipiului care dorește să-și expună problemele. Pentru început
am să-i dau cuvântul doamnei Șerban Georgeta.
Dna Șerban Georgeta 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 17.06.2021. Se
exprimă 19 voturi ”pentru”
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării sumei de 4.361.420 lei din excedentul financiar al
bugetului local al Municipiului Feteşti înregistrat la 31.12.2020 în sumă totală de 6.952.585,25 lei, pentru finanţarea
secţiunii de dezvoltare
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, activităţi autofinanţate la capitolul
Învăţământ
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local şi modificarea Listei de investiţii anexă la bugetul
local pe anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
Municipal Feteşti
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.Proiect de hotarare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane
din Municipiul Fetești, aprobarea “Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public
local de călători în Municipiul Fetești“ și aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Municipiului Fetești, inclusiv anexele acestuia
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
6.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al
municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

7.Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ''Ansamblu locuințe și spațiu
comercial''generat de imobilul-teren situat în municipiul Fetești, strada Mesteacănului, nr. 28, NC 26415, județul
Ialomița, titular de proiect Ion Ion
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
8.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.21200/13.02.2019, pentru
terenul în suprafață de 200,00 mp, situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 575A, Piațeta Gară, județul
Ialomița, aferent spațiului comercial deținut de către Olboșanu Viorel și Moroianu-Olboșanu Andra-Elena
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
9.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.9004/25.04.1996, pentru
terenul în suprafață de 198,00 mp, situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 516A, zona Parc, județul Ialomița,
aferent spațiului comercial deținut de către SC DION COM SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
10.Proiect de hotarare privind modificarea art. 4 alin.(3) din Anexa la H.C.L.nr. 146/19.12.2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a
Municipiului Feteşti în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajat a elementelor de infrastructură,
precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
11.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Feteşti în
comisia pentru punerea în aplicare a Legii 15/2003
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
12.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada iulie – septembrie 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
13.Diverse
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi ''pentru''
Punctul 1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării sumei de 4.361.420 lei din excedentul financiar
al bugetului local al Municipiului Feteşti înregistrat la 31.12.2020 în sumă totală de 6.952.585,25 lei, pentru
finanţarea secţiunii de dezvoltare
-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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.79/23.06.2021 privind aprobarea utilizării sumei de
4.361.420 lei din excedentul financiar al bugetului local al Municipiului Feteşti înregistrat la 31.12.2020 în sumă
totală de 6.952.585,25 lei, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, activităţi autofinanţate la
capitolul Învăţământ
-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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.80/23.06.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul
2021, activităţi autofinanţate la capitolul Învăţământ
Punctul 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local şi modificarea Listei de investiţii anexă
la bugetul local pe anul 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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.81/23.06.2021 privind rectificarea bugetului local şi
modificarea Listei de investiţii anexă la bugetul local pe anul 2021
Punctul 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local Municipal Feteşti
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care nu
avizează favorabil proiectul de hotărâre
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
-dl.Velicu Laurențiu- președintele comisiei urbanism - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dna președinte de ședință – Cunoașteți că acest proiect de hotărâre a fost introdus pe Ordinea de zi în
ședința ordinară anterioară și a primit aviz negativ. A fost introdus din nou pe Ordinea de zi fără niciun fel de
modificare. Am considerat că este o sfidare la adresa noastră.
Dl.consilier Sima Cătălin – Cu toate comentariile care au fost date, nu s-a ținut cont de nimic.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se exprimă: 0 voturi ”pentru”, 19 abțineri
Proiectul de hotărâre este respins
Punctul 5. Proiect de hotarare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de
persoane din Municipiul Fetești, aprobarea “Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de
transport public local de călători în Municipiul Fetești“ și aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Municipiului Fetești, inclusiv anexele
acestuia
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.Stănescu Valentin – director SC TRANSBUS SA Fetești – Bună ziua. În primul rând aș vrea să
menționez că societatea Transbus căreia i s-a încredințat contractul desfășoară această activitate de peste 60 de ani în
Fetești sub diferite forme de organizare și denumiri. Prin anii ’60 era Autobaza Intreprinderii de Transport Local,
apoi Secție a Regiei Autonome TRANSLOC, toate în subordinea Consiliului Județean Ialomița și din 1999
funcționează ca SC TRANSBUS înființată de Consiliul local prin hotărâre în subordinea consiliului local având ca
acționar unic Municipiul Fetești. Darea în gestiune directă noi o vedem ca o dovadă de apreciere a eforturilor pe care
le-am făcut pentru desfășurarea activității până acum și ca o dorință din partea Consiliului local de a avea în
continuare această activitate într-o verificare permanentă asupra căreia să-și poată aplica o influență pozitivă prin
deciziile strategice pe care le ia. Știți că la nivelul municipiului se află în derulare Proiectul de sistem integrat cu cele
patru destinații: investiții în infrastructura rutieră, infrastructura sistemului de transport – Autobaza, achiziția de

autobuze electrice și achiziția sistemului E-ticketing. În cadrul acestui Proiect este obligatorie delegarea de gestiune.
Această inițiativă este o dovadă că autoritățile locale își doresc pe viitor un oraș mai verde, mai curat. Aș mai vrea să
punctez faptul că probabil autoritatea locală, prin decizii, încearcă să modeleze o altă viziune a cetă țenilor față de
mediul înconjurător și vis-a-vis de mobilitate, de a încerca să le oferim alternativă la transportul cu autoturismul
personal, în condițiile în care ușor, ușor, începe să se resimtă și în Fetești o aglomerație la orele de vârf, cu tendință
de generalizare. Atunci va trebui să încercăm să conducem cetățenii către renunțarea, măcar parțială, de a mai folosi
autoturismul personal, a obișnuinței de a ne urca în mașină pentru orice distanță și una din căi este de a oferi un
transport în comun civilizat și mai puțin poluant. Încă o dată, în numele societății mulțumim și sperăm să arătăm că
decizia care s-a luat a fost una bună și corectă.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.82/23.06.2021 privind aprobarea delegării gestiunii
serviciului de transport public local de persoane din Municipiul Fetești, aprobarea “Studiului de oportunitate pentru
delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători în Municipiul Fetești“ și aprobarea proiectului
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a
Municipiului Fetești, inclusiv anexele acestuia
Punctul 6. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat
al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015
-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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.83/23.06.2021 privind modificarea inventarului bunurilor
care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015
Punctul 7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ''Ansamblu locuințe
și spațiu comercial''generat de imobilul-teren situat în municipiul Fetești, strada Mesteacănului, nr. 28, NC 26415,
județul Ialomița, titular de proiect Ion Ion
-se prezinta raportul de specialitate
-dl.Velicu Laurențiu- președintele comisiei urbanism - 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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.84/23.06.2021 privind aprobarea documentaţiei Plan
Urbanistic Zonal ''Ansamblu locuințe și spațiu comercial''generat de imobilul-teren situat în municipiul Fetești,
strada Mesteacănului, nr. 28, NC 26415, județul Ialomița, titular de proiect Ion Ion
Punctul 8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.21200/
13.02.2019, pentru terenul în suprafață de 200,00 mp, situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 575A, Piațeta
Gară, județul Ialomița, aferent spațiului comercial deținut de către Olboșanu Viorel și Moroianu-Olboșanu AndraElena
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
-dl.Velicu Laurențiu- președintele comisiei urbanism - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:

Dna președinte de ședință – Am un comentariu la Referatul întocmit de dl.Ion Ștefan, aprobat de Direcția
Tehnică. În Referat se propune aprobarea prelungirii contractului de concesiune cu o durată de 24 de ani, cu
posibilitatea prelungirii prin acordul părților fără a depăși durata de 49 ani. Dar, cu acești 24 de ani concesiunea
ajunge la 49 ani. În baza cărei legi faceți prelungirea după 49 de ani?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Ar fi bine să discutăm și despre proiectul următor.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu –Se prelungește cu 24 de ani.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.85/23.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de
concesiune nr.21200/13.02.2019, pentru terenul în suprafață de 200,00 mp, situat în municipiul Fetești, strada
Călărași, nr. 575A, Piațeta Gară, județul Ialomița, aferent spațiului comercial deținut de către Olboșanu Viorel și
Moroianu-Olboșanu Andra-Elena
Punctul 9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.9004/25.04.1996,
pentru terenul în suprafață de 198,00 mp, situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 516A, zona Parc, județul
Ialomița, aferent spațiului comercial deținut de către SC DION COM SRL
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
-dl.Velicu Laurențiu- președintele comisiei urbanism - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Sunt două contracte de concesiune din 1996, unul pe 60 mp și altul
pentru diferența de teren până la 198 mp. La acest proiect este o suprafață egală de 200 mp, în care redevența este de
6700 lei. Vrem să știm și noi. Există și acte adiționale anexate. Cum s-a ajuns la această sumă? Înțeleg că s-a ajuns
în urma unor licitații la sumele privind redevența. Dar totuși este o diferență destul de mare. Unul are 330 lei
redevență iar celălalt 6800 lei redevență. Nu ne opunem, dar noi am vrea lămuriri.
Dna Filip Larisa – Printr-un act adițional a fost schimbată destinația terenului din comerț în alimentație
publică.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu - La ședința următoare îl vom invita pe dl.Lungu pentru lămuriri.
Dna președinte de ședință – Noi nu aprobăm plata, noi aprobăm concesiunea și atunci în următoarea ședință
să vină să ne spună care este situația exactă. Știți de ce, aprobăm prelungirea pentru că aceste contracte au expirat și
ei trebuie să plătească. Așa dacă noi mai amânăm o lună, nu este în regulă.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Noi nu ne opunem.
Dl.consilier Chiru Valentin – Să ne prezinte metoda de calcul.
Dna Filip Larisa – Destinația terenurilor diferă chiar dacă suprafețele sunt aproximativ egale.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – De acord, dar să vină să ne spună dl.Lungu. Una e să plătești 300 lei,
alta e să plătești 6000 lei.
Dl.consilier Sima Cătălin – Noi suntem de acord cu prelungirea concesiunii. Eu zic că e o greșeală acolo.
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.

Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.86/23.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de
concesiune nr.9004/25.04.1996, pentru terenul în suprafață de 198,00 mp, situat în municipiul Fetești, strada
Călărași, nr. 516A, zona Parc, județul Ialomița, aferent spațiului comercial deținut de către SC DION COM SRL
Punctul 10. Proiect de hotarare privind modificarea art. 4 alin.(3) din Anexa la H.C.L.nr. 146/19.12.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a
Municipiului Feteşti în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajat a elementelor de infrastructură,
precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
-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 dna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotararea nr.87/23.06.2021 privind modificarea art. 4 alin.(3) din Anexa
la H.C.L.nr. 146/19.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe
proprietatea publică sau privată a Municipiului Feteşti în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de
utilizare partajat a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii
electronice
Punctul 11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului
Feteşti în comisia pentru punerea în aplicare a Legii 15/2003
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Dna președinte de ședință –La acest proiect de hotărâre fiind vorba de persoanele care vor fi nominalizate
în comisia pentru punerea în aplicare a Legii 15/2003, votul va fi secret. Vom face propuneri pe grup.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe - Din partea grupului PSD este propus domnul Cristian Ștefan
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan - Din partea grupului PRO România este propus domnul Gostin
Mădălin Bogdan
Dl.consilier Sima Cătălin – Din partea grupului PNL este propus domnul Mitache Gheorghe
Se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot. Fiecare consilier local primește câte un buletin de vot,
apoi sunt nominalizați în ordine alfabetică pentru a intra la cabina de vot în vederea exprimării opțiunii. Buletinele
de vot sunt introduse în urnă. După epuizarea listei de consilieri, comisia de numărare a voturilor secrete a procedat
la numărarea voturilor, apoi a întocmit procesul verbal care a fost înmânat președintelui de ședință. Cu 19 voturi
”DA” sunt desemnați în comisia pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003 următorii consilieri locali: Cristian
Ștefan, Gostin Mădălin-Bogdan, Mitache Gheorghe .
Urmare votului exprimat este adoptată Hotărârea nr. 88/23.06.2021 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al Municipiului Feteşti în comisia pentru punerea în aplicare a Legii 15/2003
Punctul 12.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada iulie – septembrie
2021
-se prezintă 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 – La acest proiect de hotărâre vom face propuneri pentru un nou președinte care
va conduce ședințele Consiliului local în perioada iulie-septembrie 2021. Vă rog să propuneți.
Dl.consilier Cristian Ștefan propune pe dl.consilier Velicu Laurențiu.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot propunerea. Se exprimă 18 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Velicu Laurențiu)
Se adoptă cu 18 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotărârea nr.89/23.06.2021 privind alegerea preşedintelui de
sedinţă pentru perioada iulie – septembrie 2021
Punctul 13.Diverse
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Vreau să aduc la cunoștință două probleme pe care vreau să le supun
atenției. Am tot discutat despre întreținerea cimitirelor. Am văzut lucrări bune care se fac în Cimitirul Central,
singurul care este deocamdată în administrarea Consiliului local. Propunerea mea este următoarea. Am fost de
curând în Cimitirul din Coloniști. Lumea mai face curățenie. Așa cum s-au pus pubele pe aleile din Cimitirul
Central, poate găsim soluția să se pună și în Cimitirul din Coloniști și în celelalte, pe aleile principale sau în anumite
zone unde se pretează, în așa fel încât și cetățenii în cunoștință de cauză să meargă să pună în loc amenajat.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Spătămâna trecută am avut o întâlnire la Biserica Fetești-Dudești la
preotul Brateș, unde am avut o discuție cu cei de acolo și cu consiliul parohial. Sunt foarte multe probleme legate de
curățenia în cimitir și am încercat să identificăm câteva lucruri pe care putem să le facem. La această întâlnire a
participat și domnul director de la D.A.D.P.P. Ideea este că toate parohiile doresc preluarea de către Primărie a
tuturor cimitirelor. Într-adevăr va trebui la un moment dat să preluăm aceste cimitire. Avem însă și probleme. De
exemplu, la preotul Iliescu nu avem cum să extindem pentru că toate terenurile din jurul cimitirului sunt proprietăți
personale. La părintele Brateș este o altă situație, avem 3700 mp cu 5000 mp la stânga și la dreapta cimitirului, iar
procedura este pe finalizare, astfel încât să extindem. Cred că în viitorul apropiat vom avea probleme cu spațiul și în
cartierul Coloniști. Preluarea și darea în administrare către D.A.D.P.P. presupune mărirea organigramei acestei
direcții, astfel încât pe fiecare cimitir să avem 3-4 oameni care să lucreze de permanență acolo. Dar conform legii nu
putem mări organigrama D.A.D.P.P.-ului. Va trebui să gândim foarte bine că avem cinci cimitire foarte mari asupra
cărora trebuie să intervenim. Sau dacă și dumneavoastră sunteți de acord, ar mai fi o variantă, o societate care să se
ocupe strict de cimitire.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Este soluția cea mai bună.
Dl.consilier Chiru Valentin – Dar o să vină cu cheltuieli, director, angajați.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Vedeți cum este, ne lovim de imposibilitatea de a angaja la D.A.D.P.P.,
pentru că nu ne permite organigrama.
Dl.consilier Chiru Valentin – Cât ar fi necesar, 5 oameni per cimitir?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu - Da.
Dl.consilier Niță Sebastian – Este mult domnul primar. Nu avem ce face cu 5 oameni. În cimitirele din
cartiere nu trebuie oameni permanent să stea acolo.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Oamenii din Fetești Oraș mi-au ridicat următoarele probleme, și
anume: paza cimitirului, dar o pază permanentă, o coordonare foarte bună a înmormântărilor, supravegherea,
curățenia. Astfel de probleme sunt peste tot.

Dl.consilier Niță Sebastian – E stringent să găsim soluții de extindere pentru că într-o jumătate de an nu va
mai fi loc nici în cimitirul Fetești Oraș, nici în Coloniști, nu putem lăsa după o zi pe alta. Trebuie să gândim puțin
înainte.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Această preocupare de extindere trebuia să fie de acum 10 ani, nu acum
când vedem că într-o jumătate de an nu mai avem unde să îngropăm și acum începem să ne agităm să găsim soluții.
Nu este atât de ușoară situația cimitirului de la părintele Iliescu, este mult mai grea.
Dl.consilier Niță Sebastian – Aveți dreptate, dar oamenii ne-au ales pe noi aici să găsim soluții.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Deja se înmormântează pe terenuri private.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Știu, am fost acolo, știu foarte clar situația.
Dl.consilier Niță Sebastian – Trebuie să vedem cum extindem și apoi curățenia.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Dacă tot discutăm haideți să facem, nu doar ce ar trebui să facem!
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – În privința curățeniei maxim 3 oameni ar trebui și să înceapă ori din
Buliga, ori din Coloniști, stau o lună, apoi se mută în alt cimitir.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Dl.Gheorghiu m-ați ascultat când v-am spus că D.A.D.P.P-ul nu-și
poate mări organigrama și luăm în calcul, cu acordul dumneavoastră, înființarea unui serviciu pentru așa ceva?
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Domnul primar trebuie să încercăm, sunt soluții. Sunt și alte orașe care și-au
rezolvat această problemă.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Dacă D.A.D.P.P. nu poate angaja oameni pentru cimitire cum vreți să
păstrăm curățenia în cimitir dacă nu avem angajați exact cum sunt cei din Cimitirul Central?
Dl.consilier Chiru Valentin – Nu găsim soluția acum. Noi am depus un proiect asemănător. Să ne grăbim să
găsim soluții. Acum discutăm de oamenii pe care nici nu-i avem, ar trebui să ne gândim, să ne întâlnim, să hotărâm
o structură.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu- Rugămintea mea este să analizați aceasă oportunitate, această idee, dacă
sunteți de acord o punem în practică și demarăm procedura.
Dl.consilier Chiru Valentin – Cât mai repede în pusă în practică pentru că timpul trece și problemele există.
Dl.consilier Sima Cătălin – Este o problemă pe care o cunoaștem de mai mult timp, lucru pe care l-am
ridicat și la votarea bugetului pe anul 2021. Vă aduceți aminte că am depus un amendament separat pentru această
problematică, să alocăm o sumă, să facem un proiect care să implice coordonare, să măsurăm terenurile, să vedem
cât avem și cât ne trebuie, cum facem curățenie, cum facem pază și nu trebuie neapărat persoană fizică să păzească,
suntem în sec.XXI și putem să punem un sistem de monitorizare cu camere care nu costă așa de mult, s.a.m.d., dar
mai întâi trebuie făcută o strategie. Eu zic că din personalul de la D.A.D.P.P., dacă facem o analiză, putem optimiza
și să vedem cine și cu ce se ocupă pe acolo și vedem ce facem cu partea de coordonare, cu partea de curățenie măcar
de două ori pe an, înainte de Paște și după ce trece vegetația. Este o chestie de organizare și de acceptare că avem o
problemă.
Dl.consilier Chiru Valentin – Domnul primar, putem să face o ședință strict pentru această problemă.
Dl.consilier Niță Sebastian – Potrivit H.C.L. 70/1999 și a H.G. 548/1999 cimitirele sunt bunuri publice,
deci aparțin Primăriei. Adică despre ce vorbim? Cu două cuvinte modificate în regulamentul cimitirului trecem și
numele cimitirelor care mai sunt.

Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Mai am o propunere. Vine deja căldura, se simte. Nu vreau să fiu înțeles
greșit. Îmi plac foarte mult mult animalele de companie. În parcul mic sunt foarte mulți cetățeni care au animale de
companie. Într-o margine să se facă un țarc unde să le dea drumul iar stăpânii să-i urmărească și în felul acesta s-ar
păstra și curățenia. Dar dacă nu ascultăm stimați colegi, mă opresc aici și nu mai continui. Cam despre asta este
vorba.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Domnul primar, contractul pe PNDL s-a semnat?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Nu, nu s-a semnat nicio recepție.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Când se va semna?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu - Când vor fi toate lucrurile puse la punct.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Adică prin ”puse la punct” ce să înțelegem? Sunt lucrări de proastă
calitate?
Dl.consilier Chiru Valentin – În legătură cu trotuarul de la Fetești Oraș, din dreptul fostului cinema.
Trotuarul are o lățime de aproximativ 90 cm, rigola de scurgere are aceeași lățime. Lățimea unui trotuar este dată de
un normativ. Dacă strada este de categoria I trebuie să aibă trotuar de 1,50 cm. Dacă pe acolo vor trece două
persoane sau o persoană cu handicap în cărucior cu rotile, au loc? Este la limită.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Dumneavoastră faceți referire la trotuarul făcut în urma lucrărilor
pentru canalizare. Firma care a câștigat licitația pentru canalizare a făcut și trotuarul de care spuneți dumneavoastră.
Legat de rigole, acestea au acele ”gâturi de lebădă” cu dimensiuni tip. Noi am făcut șanțul astfel încât să ne
încadrăm cu acele rigole, cotate la 4 sau 5 m, după care oamenii au turnat între ele și de aceea este așa de lată.
Dl.consilier Chiru Valentin – Am înțeles, dar s-a făcut în detrimentul pietonilor.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu- Pe acea secțiune nu exista trotuar, l-au făcut și nu aveau cum să-l facă la
1,50 și restul la 1,00 m.
Dl.consilier Chiru Valentin – Deci în zona aceea nu exista trotuar, dar de ce așa?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Nu trebuia o simetrie?
Dna președinte de ședință – Dar de ce nu l-ați făcut acum 8 ani de zile?
Dl.consilier Chiru Valentin – Dacă o luăm politic, domnul primar a fost viceprimar 3 ani.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Avem un cetățean care are o problemă.
Dl.Călin Ștefan Gigi – Am depus nenumărate crereri pentru cumpărarea unui teren de 71 mp în strada Liviu
Rebreanu, nr. 19. Mereu nu s-a putut pe motive: că nu am autorizție de construire, că nu am certificat de urbanism,
proces-verbal de recepție, contract de vânzare-cumpărare. Nimeni nu-și dă interesul. Am mai depus și pe acest
mandat o cerere pentru cumpărare. A fost întrodusă în ședință, iar art.3 din proiectul de hotărâre s-a scos. De ce?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu- Prin amendamentul consilierilor PNL din cadrul comisiei de urbanism
s-a eliminat art.3 din proiect.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Nu dumneavoastră sunteți vinovat că ați cumpărat acele garaje.
Trebuia să știți că nu puteți să concesionați sau să cumpărați terenul.
Dl.Călin Ștefan Gigi – Eu le-am plătit.

Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Da, dar trebuia să vă asumați răspunderea că nu puteți să cumpărați
terenul.
Dl.Călin Ștefan Gigi – Ce motive aveți? Ați vândut terenuri pentru garaje pe aceeași stradă.
Dna președinte de ședință – Spuneți exact.
Dl.Călin Ștefan Gigi – Da, aceeași speță cu schimbarea destinației, la Eugen. Dar, nu vreți.
Dl.consilier Sima Cătălin – Probabil cererea dumneavoastră a fost analizată...
Dl.Călin Ștefan Gigi – Vorbesc de anii 2014, 2017 și se spune că nu există hârtii.
Dna președinte de ședință – Degeaba o aveți dumneavoastră acolo dacă la dosar și la proiectul de hotărâre
nu este depusă. Domnii consilieri citesc inclusiv anexele.
Dl.consilier Sima Cătălin – Terenurile pentru garaje nu se vând. Nu știu cine a vândut.
Dl.Călin Ștefan Gigi – Vorbesc de alte mandate.
Dl.consilier Sima Cătălin – De aceea spun că trebuie să avem mare grijă să nu creăm precedent.
Dl.Călin Ștefan Gigi – Am depus și astăzi o cerere și dați-mi și mie un motiv în scris de ce nu se vinde.
Dl.consilier Chiru Valentin – Noi în acest consiliu local nu am făcut nimic împotriva dumneavoastră.
Dl.Călin Ștefan Gigi – Eu am această problemă de mult timp. Cei mai vechi consilieri sunt aici și știu
despre ce vorbesc.
Dl.consilier Sima Cătălin – Domnul primar, prin aparatul de specialitate, vă va răspunde pozitiv la cerere.
Dna președinte de ședință – Terenurile au fost date provizoriu ca în eventualitatea în care există un proiect
de utilitate publică în Fetești aceste garaje să fie demolate. Asta a fost ideea în care noi am aprobat atunci.
Dl.consilier Sima Cătălin – Nu este ok deloc că încă noi mai dăm terenuri pentru construirea de garaje când
avem o așa mare problemă cu locurile de parcare. Noi trebuie să luăm toate garajele înapoi. Într-un cartier de garaje
poți să faci o parcare păzită bine. Dar asta o spun de 3-4 ani. Feteștiul a rămas o enclavă. În locul unui garaj poți să
faci 3 locuri de parcare.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Domnul Călin, la această dată nu puteți să vă desfășurați activitatea
comercială acolo?
Dl.Călin Ștefan Gigi – Desfășor activitate comercială.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Și atunci ce vă împiedică?
Dl.Călin Ștefan Gigi – Vreau să cumpăr și eu ca și ceilalți.
Dna președinte de ședință – Încheiem discuția.
Dl.consilier Sima Cătălin – Veniți cu toate documentele și când avem și aviz de legalitate la comisie și
suntem în regulă și nu creăm un precedent, este ok.
Dl.Călin Ștefan Gigi –Vă mulțumesc.
Dna consilier Leța Mihaela – După aceste ploi, în urma lucrărilor la canalizare a rămas foarte mult noroi.
Vorbesc de strada Sfânta Vineri. Ne este imposibil să mai ieșim din curte.

Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Aceeași situație este și în Buliga și în Coloniști. Am avut o discuție în
acest sens cu cei responsabili. E un santier în lucru până la urmă. Aceste firme au fost contractate de RAJA în urma
licitației pe Proiectul POIM infrastructura mare. Noi vom prelua canalizarea la finalul proiectului. Ei solicită străzi
pentru a face măsurătorile și necesarul. Am spus la D.A.D.P.P. să nu mai dea nicio stradă până nu reușesc să le
aducă pe cele începute la forma inițială, cu tot riscul de penalități. Noi am mai avut probleme cu aceste firme. Au
venit la mine cu procese verbale de recepție să le semnez și am refuzat, în condițiile în care noi nu facem parte din
proiect. Mai mult decât atât nu ne-au lăsat nici să avem reprezentanți din Primărie care să supravegheze aceste
lucrări. Am chemat pe cei de la Constanța și managerul de proiect, din câte am înteles pe fostul manager acum
pentru că l-au schimbat în urma nenumăratelor reclamații, acum este o altă persoană care este mult mai înțelegătoare
și am găsit o formulă pentru a nu mai afecta străzile. În momentul când se face săpătura pentru introducerea țevii de
canalizare, tot surplusul de pământ îl vor depozita la capăt de stradă, astfel încât să nu-l mai lase lângă groapă.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Aceste lucrări trebuie să aibă și garanție.
Dna președinte de ședință – Garanția nu este depusă la Primărie.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Ei au venit cu procese-verbale de recepție a străzilor adică au adus
străzile la starea inițială și am refuzat să semnăm acele procese-verbale. Refuzând să le semnăm ei nu-și pot
introduce la plată situațiile să-și ia banii pe acele lucrări.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Dacă doriți, sâmbătă vom face o campanie de conștientizare a
populației cu privire la modul de colectare selectivă. Vă rugăm să confirmați prezența pentru a face echipe pe
cartiere.
Dna președinte de ședință Petcu Olga mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările ședinței
ordinare a Consiliului Local.
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