ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
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Nr.16098/27.01.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 27.01.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.33/21.01.2021.
Dl.Șoldan Gheorghe –președinte de ședință – Bună ziua. La mulți ani! pentru că este prima întâlnire într-un
cadru oficial, prima ședință a Consiliului local pe anul 2021. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local.
La sedință sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 18 în funcție, sedința este legal constituită. Absent motivat
dl.consilier Sima Constantin Cătălin. De asemenea la sedință participă de drept dl.primar Șonchereche Laurențiu
Georgică și domnul secretar general Dicianu Nicu. Ședințele consiliului local sunt publice, avem presă dar și
cetățeni prezenți în sală. În primul rând îi dau cuvântul domnului primar pentru câteva precizări.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Mulțumesc. Înainte de a se supune la vot Ordinea de zi, vă anunț
retragerea a două proiecte de hotărâri. Proiectul nr.4 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea
serviciului de salubrizare din municipiul Fetești si alegerea formei de gestiune . Am inițiat acest proiect de hotărâre
datorită faptului că în luna noiembrie 2020 am primit de la ANRSC o adresă prin care ni se aducea la cunoștință
faptul că la acel moment societații URBAN nu i s-a acordat licență de operare pentru Fetești. În schimb astăzi am
primit de la SC URBAN o copie a licenței pentru municipiul Fetești, nr.5201/30.12.2020 cu o valabilitate până la
data de 19.05.2023. În consecință acest proiect de hotărâre a rămas fără obiect. Un alt proiect de hotărâre pe care îl
voi retrage este proiectul nr. 19 pentru modificarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti stabilite prin Anexa la H.C.L.nr. 101/02.08.2017.
Am înțeles că la nivelul comisiilor au fost discuții și îl voi retrage până la aprobarea bugetului pe anul 2021, apoi
vom analiza în consecință. Atât. Vă mulțumesc.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 23.12.2020. Se exprimă
17 voturi ”pentru”
Se dă citire Ordinii de zi.
1. Depunerea jurământului de consilierul local supleant domnul Gostin Mădălin-Bogdan, al cărui mandat a
fost validat de Judecătoria Fetești prin Încheierea nr.2/05.01.2021.
2.Proiect de hotarare pentru completarea art.1 din HCL nr. 86/25.07.2013 privind înființarea Direcției de
Administrare a Domeniului Public și Privat din Municipiul Fetești – persoană juridică organizată în subordinea
Consiliului Local Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate si alegerea formei de gestiune pentru
serviciul de iluminat public din Municipiul Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de
salubrizare din municipiul Fetești si alegerea formei de gestiune -Proiect retras
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate si alegerea formei de gestiune pentru
serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din Municipiul Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
6.Proiect de hotarare privind aprobarea achiziției pentru utilizarea sistemului de plată electronică a
impozitelor și taxelor locale datortate către bugetul local al municipiului Fetești cu ajutorul cardului bancar prin POS
și SNEP
--initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
7.Proiect de hotarare privind aprobarea modalității de subvenționare a legitimațiilor gratuite de transport
local efectuat de operatorul SC TRANSBUS SA Fetești pe anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr.44/1994 și
Decretului Lege nr.118/1990 și aprobarea provizorie a Convenției privind acordarea legitimațiilor de călătorie
pentru aceste categorii de persoane
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
8.Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor locale şi a chiriilor, altele decât cele prevăzute de Codul
Fiscal, pentru anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
9.Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului
Public și Privat Fetești pentru imobilul Sala de Sport situat în municipiul Fetești, strada Jandarmeriei nr. 15-17,
județul Ialomița
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
10.Proiect de hotarare privind înființarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 la nvielul
municipiului Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
11.Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului
Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
12.Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluare pentru suprafața de teren de 33978 mp
aferentă Cimitirului situat in Fetești strada Sf.Vineri, nr. 7A, județul Ialomița
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
13.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de
105,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC
ROGIANCA IMPEX SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
14.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 40,00
mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC ALENDELON
COM SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
15.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 11,00
mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
16.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 15,00
mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
17.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de
145,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase
Eugen
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
18.Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu, a vânzării terenului în suprafaţă de 68,00 mp. situat
în Feteşti, Piața Agroalimentară Fetești-Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu Mihaela Mădălina
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
19.Proiect de hotarare pentru modificarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti stabilite prin Anexa la H.C.L.nr. 101/02.08.2017 –
Proiect retras
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

20.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L.nr. 115/29.07.2020 pentru aprobarea unor
măsuri fiscale conform O.U.G.nr. 69/2020
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
21.Proiect de hotarare privind modificarea art.5 din H.C.L.Fetești nr. 73/24.05.2017
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
22.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
23.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
24.Diverse
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi ''pentru''
Se dă citire Ordinii de zi suplimentare:
1.Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny”
Feteşti

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

Supusă la vot ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 17 voturi ''pentru''
Punctul 1. Depunerea jurământului de consilierul local supleant domnul Gostin Mădălin-Bogdan, al cărui
mandat a fost validat de Judecătoria Fetești prin Încheierea nr.2/05.01.2021.
Dl. președinte de ședință – Îi dau cuvântul domnului secretar general.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – Voi da citire Încheierii nr. 2 din 05.01.2021 pronunțată de Judecătoria
Fetești în dosarul nr. 39/229/2021, prin care a fost validat mandatul de consilier local supleant al domnului Gostin
Mădălin-Bogdan, din partea Partidului PRO România.
Dl președinte de ședință invită pe dl.Gostin Mădălin Bogdan să depună jurământul.
Domnul Gostin Mădălin-Bogdan 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 Gostin Mădălin-Bogdan, iar cel de-al doilea
exemplar se păstrează la dosarul de ședință.
Numărul consilierilor locali în funcție este 19, iar prezenți la ședință sunt 18 consilieri (absent motivat dl.Sima
Constantin Cătălin).
Punctul 2.Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din HCL nr. 86/25.07.2013 privind înființarea
Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat din Municipiul Fetești – persoană juridică organizată în
subordinea Consiliului Local Fetești
-se prezintă raportul compartimentului 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''

Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.1/27.01.2021 pentru completarea art.1 din HCL nr.
86/25.07.2013 privind înființarea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat din Municipiul Fetești –
persoană juridică organizată în subordinea Consiliului Local Fetești
Punctul 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate si alegerea formei de gestiune
pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Fetești -se prezintă raportul compartimentului 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
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.2/27.01.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate si
alegerea formei de gestiune pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Fetești
Punctul 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de
salubrizare din municipiul Fetești si alegerea formei de gestiune
Proiectul a fost retras de inițiator
Punctul 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate si alegerea formei de gestiune
pentru serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din Municipiul Fetești
-se prezintă raportul compartimentului 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
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.3/27.01.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate si
alegerea formei de gestiune pentru serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din Municipiul Fetești
Punctul 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției pentru utilizarea sistemului de plată electronică a
impozitelor și taxelor locale datortate către bugetul local al municipiului Fetești cu ajutorul cardului bancar prin
POS și SNEP
-se prezintă raportul compartimentului 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.consilier Nistor Gheorghe – Acest titlu este unul pompos. La acest punct se cere aprobarea unor taxe și
comisioane pe care le va plăti Primăria Fetești pentru introducerea plății impozitelor la ghișee cu cardul. Ori vorbim
aici și de SNEP, dar e o iluzie. Practic asta înseamnă înrolarea Primăriei în sistemul ghișeul.ro. Este un lucru foarte
bun pentru că cetățeanul care se află în Spania, Anglia, poate să-și plătească impozitele. Ori de ce să vorbim despre
acest sistem despre care nu se știe nimic? Eu vă garantez că anul acesta sau anul viitor, ghișeul.ro nu va fi introdus.
La ora actuală în județul Ialomița sunt 3 localități care folosesc așa ceva: Slobozia, Urziceni și comuna Manasia.

Feteștiul, să fim obiectivi, nu a făcut mai nimic, nici măcar nu a introdus plata cu cardul. Haideți să spunem
lucrurilor pe nume, că acum facem doar acea operațiune de plată cu cardul, iar SNEP rămâne în studiu până când se
va introduce digitalizarea. Până atunci mai avem de discutat.
Dna consilier Petcu Olga – Noi am discutat și în comisia economică. În primul rând, în proiectul de
hotărâre scrie achiziția serviciului. Dumneavoastră ați spus că venim cu un titlu pompos. Nu, venim cu achiziția
acestui serviciu.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Da, achiziționăm numai sistemul de plată POS, iar SNEP include înrolarea
Primăriei în ghișeul.ro și asta nu o facem. Să fie clar. Exact cum am discutat și în comisie. Noi consilierii PNL
suntem de acord că este o facilitate pentru cetățean, să nu mai vină cu numerar și să plătească cu cardul, dar a spune
că înrolăm Primăria în SNEP e cam mult.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Acest sistem impune Primăriei să plătească niște comisioane.
Dna consilier Petcu Olga – Dacă vă uitați în materiale, vedeați ofertele de la fiecare bancă și le puteați citi.
Banca Transilvania nu percepe comision. Dar dacă nu citim...
Dl.președinte de ședință – La comisia economică doamna director economic ne-a răspuns întrebărilor
noastre și ne-am edificat.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Într-adevăr prin acest proiect de hotărâre dorim să introducem la
Serviciul Impozite și Taxe acest sistem de plată a taxelor cu cardul bancar. În ultima perioadă, avem foarte multe
solicitări din partea cetățenilor pentru a introduce acest sistem. Vorbim de două lucruri total diferite: plata taxelor
prin POS și digitalizare prin ghișeul.ro de care amintea domnul Nistor. Vă spun că anul acesta vom implementa și
acest program pentru că la nivel de Primărie există un proiect pe fonduri europene care prevede și acest lucru, adică
înscrierea Primăriei Fetești în SNEP. Acum rămâne la latitudinea dumneavoastră ca în primă fază să introducem
acest sistem POS la Taxe și Impozite. Cei care aveți afaceri știți că la plata cu cardul se plătesc și niște comisioane.
Acum este strict decizia dumneavoastră.
Dna consilier Petcu Olga – Să nu uităm domnule primar, acum în perioada de pandemie, nu știu dacă e
corect să facem aglomerație la ghișee.
Dl.consilier Niță Sebastian – Aglomerația este aceeași.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Am vrut să scot în evidență două lucruri diferite. Plata cu cardul POS o
facem acum dacă sunteți de acord, iar ghișeul.ro prin proiectul care este câștigat, semnat și implementat, introducem
și Feteștiul în această bază.
Dl.consilier Chiru Valentin – Dl.Nistor nu a spus că nu suntem de acord.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Exprimarea nu este concludentă. Și în timp de pandemie ghișeul.ro era
nemaipomenit. Noi suntem de acord cu proiectul de hotărâre.
Dl.președinte de ședință – Cardul reprezintă prezentul și viitorul.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Aprobăm achiziția pentru utilizarea sistemului. Prin ce? Prin licitație, prin
oferte?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Am înțeles că este o bancă care nu percepe comisioane.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.4/27.01.2021 privind aprobarea achiziției pentru utilizarea
sistemului de plată electronică a impozitelor și taxelor locale datortate către bugetul local al municipiului Fetești cu
ajutorul cardului bancar prin POS și SNEP

Punctul 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de subvenționare a legitimațiilor gratuite de
transport local efectuat de operatorul SC TRANSBUS SA Fetești pe anul 2021 pentru beneficiarii Legii
nr.44/1994 și Decretului Lege nr.118/1990 și aprobarea provizorie a Convenției privind acordarea legitimațiilor de
călătorie pentru aceste categorii de persoane
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu amendament
-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dna consilier Petcu Olga – La acest proeict de hotărâre comisia economică a formulat amendament pe care
l-ați primit și dumneavoastră. În primul rând aprobarea acestor legitimații se face pe anul 2021 în funcție de tabelele
transmise de asociațiile de veterani și deportați. Noi am propus eliminarea art.1 prin care se spunea că se aprobă pe
anul 2021, pentru că la art.2 se prevedea că se aprobă provizoriu. Nu era corect. Și atâta vreme cât bugetul pe anul
2021 nu este aprobat, noi am zis că eliminăm art.1, rămâne art.2 pentru aprobarea provizorie până la aprobarea
bugetului, iar tabelele nominale care privesc beneficiarii pentru care se face plata să se întocmească lunar și nu
trimestrial. Acesta este conținutul amendamentului.
Se supune la vot Amendamentul comisiei economice și se exprimă 18 voturi ”pentru”
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu
amendament.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.5/27.01.2021 privind aprobarea modalității de subvenționare
a legitimațiilor gratuite de transport local efectuat de operatorul SC TRANSBUS SA Fetești pe anul 2021 pentru
beneficiarii Legii nr.44/1994 și Decretului Lege nr.118/1990 și aprobarea provizorie a Convenției privind acordarea
legitimațiilor de călătorie pentru aceste categorii de persoane
Punctul 8.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale şi a chiriilor, altele decât cele prevăzute de
Codul Fiscal, pentru anul 2021
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.6/27.01.2021 privind stabilirea taxelor locale şi a chiriilor,
altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal, pentru anul 2021
Punctul 9.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Administrare a
Domeniului Public și Privat Fetești pentru imobilul Sala de Sport situat în municipiul Fetești, strada Jandarmeriei nr.
15-17, județul Ialomița
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre

Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.7/27.01.2021 privind revocarea dreptului de administrare al
Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești pentru imobilul Sala de Sport situat în municipiul
Fetești, strada Jandarmeriei nr. 15-17, județul Ialomița
Punctul 10.Proiect de hotărâre privind înființarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul
municipiului Fetești
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice- prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.8/27.01.2021 privind înființarea centrelor de vaccinare
împotriva COVID-19 la nivelul municipiului Fetești
Punctul 11.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al
municipiului Fetești
-se prezintă raportul compartimentului 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 – Este vorba de blocul BN4. Când a fost preluat de Primărie știu că a
fost un Protocol și că au fost niște cheltuieli. Acum când îl trecem către minister vom face protocol?
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – Această structură de bloc a fost preluată în anul 2008. Ministerul
Apărării Naționale a făcut niște cheltuieli. Nu cred că este posibilă recuperarea sumelor, deoarece dacă noi am ridica
această problemă în fața M.Ap.N., care va prelua structura de bloc în administrare, la rândul lor vor solicita
explicații pentru timpul cât a fost la noi clădirea, pentru ei au cheltuit cu chiria pentru cadrele militare timp de 11
ani. Este posibil să deschidem o cutie a pandorei. Acum rămâne să verificăm ce cheltuieli au fost. Structura de bloc
va trece în domeniul public pentru a trece fără plată în administrarea M.Ap.N.pentru că ei au făcut niște investiții
acolo.
Dl.consilier Niță Sebastian – Domnule secretar general, problema este dacă s-au făcut anumite studii să le
predați, adică să vă descărcați de gestiune.
Dl.Dicianu Nicu – Desigur. Procedura se va finaliza cu o hotărâre de guvern. Sincer să fiu, nu am avut nici
specialitatea să-mi treacă aceste studii prin mână, dar vom verifica dacă există.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – În beneficiul Primăriei să se recupereze aceste cheltuieli. Tot în binele
nostru. Noi salutăm această inițiativă, pentru că acest bloc era o groapă de gunoi, un loc cu tot felul de indivizi. Noi
suntem de acord cu această măsură.
Dl.Dicianu Nicu – Dacă se va finaliza această construcție, va fi ocupată de cadre militare care vor cheltui o
parte din bani tot în Fetești și în acest fel vor contribui la economia locală.

Întrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.9/27.01.2021 privind trecerea unor bunuri din domeniul
privat în domeniul public al municipiului Fetești
Punctul 12.Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluare pentru suprafața de teren de 33978
mp aferentă Cimitirului situat in Fetești strada Sf.Vineri, nr. 7A, județul Ialomița
-se prezintă raportul compartimentului 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 consilier Petcu Olga – Felicităm Primăria pentru inițiativă, pentru că de fiecare dată era o problemă cu
acest teren, era al bisericii sau al Primăriei și acolo era un focar de infecție.
Dl.consilier Niță Sebastian – Toate cimitirele sunt ale Primăriei. Din punct de vedere legal nu sunt ale
parohiilor, cu toate că Primăria se ocupă doar de cel din Fetești Gară. Cimitirele, ca să înțeleagă toată lumea, pentru
că a fost o temă de campanie și a fost folosită total greșit, aparțin Primăriei.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Primăria are în administrare doar cimitirul din centru.
D.A.D.P.P.încheie contracte pentru locurile de veci. Nimeni din alte parohii nu a venit la D.A.D.P.P.să ia locuri de
veci.
Dl.consilier Niță Sebastian – Asta vroiam să vă propun, să le ia Primăria pentru că 4 ani de zile nu a fost
făcută curățenie.
Dna consilier Petcu Olga – Cum să le ia?
Dl.consilier Niță Sebastian – Parohiile le administrează, dar din punct de vedere legal sunt ale Primăriei.
Asta vroiam să spun pentru cimitirul din Coloniști care mai are puțin teren la dispoziție. Acum 3 săptămâni a fost o
înmormântare a unui cetățean de etnie romă. Au fost în cimitir singuri, și-au luat loc de veci, au săpat și au dat de
conducta de petrol, apoi au astupat groapa. După aceea au luat alt loc de veci fără să ceară nimănui voie și l-au
înmormântat acolo. Am sunat la Poliție, au venit și nu s-au luat măsuri. După înmormântare au mai împrejmuit
căteva locuri de veci. Sunt probleme grave pentru că oamenii nu mai păstrează orânduiala. Primăria să ia cimitirele
în administrare și mai este un aspect, cimitirul din Coloniști trebuie extins de urgență. Trebuie găsită o soluție, dar
trebuie ținut cont și de faptul că în lateralul cimitirului este și conducta de petrol.
Dna consilier Petcu Olga – Evidența înmormântărilor nu o ține parohia?
Dl.consilier Niță Sebastian – Dacă oamenii nu mai respectă nicio instituție, vă dați seama. Trebuie și ei să
respecte legea. De aceea spun Primăria are și Poliția locală și va putea să impună o orânduială. Poate se face și o
compartimentare, o aranjare, pentru că locurile sunt gratuite și oamenii nu respectă nimic. Va fi o problemă.
Dl.președinte de ședință – Cunoaștem zona, e o problemă acolo.
Dl.consilier Niță Sebastian – Este o problemă generală la toate cimitirele. De aceea propun să le ia Primăria
să le administreze, să facă curat.
Dna consilier Petcu Olga – Ar fi și o contribuție anuală, pentru că altfel nu putem să întreținem toate
cimitirele.

Dl.consilier Niță Sebastian – Măsuri urgente și extinderea cimitirului din Coloniști.
Dna consilier Leța Mihaela - Și în cimitirul din Dudești se întâmplă același lucru. Acolo se construiesc
cavouri pentru țiganii din Vlașca. Nu întreabă pe nimeni, nici părintele, nici Primăria. Ei vin din Vlașca. De ce vin la
noi?
Dl.consilier Niță Sebastian – Vreau să subliniez, conform legislației în vigoare, cimitirele sunt în
administrare publică, adică nu sunt în administrarea parohiilor. Ele sunt domeniu public. Vreau să propun
executivului ca în viitorul cel mai apropiat să facem o discuție să fie luate în administrarea Primăriei și să facem
puțină ordine. Gândiți-vă că acelea sunt terenurile noastre. Noi ca legiuitor local trebuie să hotărâm ce facem acolo.
Este greu. Până la urmă cred că ar trebui să înființăm și o administrație a cimitirelor. Exact cum spune și doamna
Petcu, să impunem și o taxă de curățenie. Eu aș propune ca în viitorul apropiat să avem pe ordinea de zi și această
problemă.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Nu cred că este o problemă inițierea unui astfel proiect de hotărâre, dar
va trebui mărită organigrama D.A.D.P.P., deoarece în momentul când vom prelua aceste cimitire va trebui să avem
și personal care să se ocupe de aceste terenuri. Trebuie să ne punem de acord, invităm și preoții și vom discuta
probabil într-o ședință extraordinară. Dar, vă repet, trebuie să ne gândim foarte bine la organigranma DADPP-ului.
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.10/27.01.2021 privind însușirea Raportului de evaluare
pentru suprafața de teren de 33978 mp aferentă Cimitirului situat in Fetești strada Sf.Vineri, nr. 7A, județul Ialomița
Punctul 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă
de 105,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC
ROGIANCA IMPEX SRL
-se prezintă raportul compartimentului 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 – După ședința comisiei de urbanism am fost în Piață să văd aceste
terenuri și construcții. Pe marea majoritate scrie ”de vânzare”, ”spațiu de închiriat”, unii chiar au depozitat grâne
sau materiale de construcții. Eu unul aș fi de acord sa vindem aceste terenuri, dar când am aprobat de principiu
vânzarea terenurilor în Raportul Direcției Tehnice se spunea: ”această propunere s-a făcut în scopul modificării
arhitecturale a zonei și dezvoltării urbanistice”. Haideți să le impunem domnule primar, să construiască P+1, toți
uniform și apoi vindem. Le vom vinde acum spațiile și nimeni nu va investi, așa va fi și peste 10 ani acolo.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – S-ar putea să devină și locuințe.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Serviciul Urbanism, Serviciul Tehnic să impună niște condiții
Dl.consilier Niță Sebastian – Un regim de înălțime stabilit clar.
Dl.consilier Chiru Valentin – Într-adevăr ca și condiție de vânzare avem ”menținerea destinației de spațiu
comercial”, dar este foarte vag. Trebuie să venim și să definim acest spațiu comercial, pentru că altfel ne trezim
acolo cu cine știe ce.
Dna consilier Petcu Olga – Ceea ce am supus spre vânzare nu face parte din terenul aferent Pieții, acestea
sunt terenurile de pe Aleea Betonată. În primul rând Piața este domeniu public și nu avem voie să vindem.

Dl.consilier Chiru Valentin – Eu nu pot numi acele spații ”spații comerciale”, sunt magazii. Dumneavoastră
le vindeți terenul cu 10.000 lei și ei îl vor vinde cu 30.000 lei. Haideți să ne gândim. Sunt de acord, dar cu clauze
stricte, în interesul orașului. Noi nu suntem aici să deservim o persoană anume, suntem în interesul orașului.
Dna consilier Petcu Olga – În mandatele trecute cine a venit cu gălăgia cea mai mare când eu am spus sa nu
se vândă? Acum spuneți, tot dumneavoastră, de ce se vinde. Știți că eu nu am fost de acord cu așa ceva.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Referitor la regimul de înălțime, colegii au dreptate. Dar în PUG-ul
orașului fiecare zonă are un regim de înălțime. Să spunem că Aleea Betonată are regim de P+1, automat după ce va
veni investitorul.....
Dl.consilier Chiru Valentin – Nu vorbiți de investitori, aceia sunt simpli agenți comerciali.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Da, când vor veni la Primarie pentru autorizația de construire și
certificat de urbanism, atât eu cât și domnul primar, vom urmări îndeaproape respectarea condițiilor care vor fi
impuse.
Dl.consilier Chiru Valentin – De ce să nu punem niște condiții acum? Să li se dea două variante de
construcții. Poate să facă P+1, dar mansardat, pentru că dacă nu scrie negru pe alb, nu ai niciun control. Mai bine din
timp, clauze, iar dacă nu sunt îndeplinire condițiile să fie demolat în secunda doi. Dacă îi lăsăm așa ne trezim cu cine
știe ce acolo. Sunt de acord cu vânzarea, dar nu cu condiția actuală evazivă de menținere de spațiu comercial.
Dl.Băjenaru Ionel – Teren am și eu în zona respectivă. Să fie și aici un proiect ca cel din Bara Comercială
din Piațeta Gării. Acum am și eu o întrebare. Dacă o hotărâre adoptată de Consiliul local este refuzată de Prefec tură
la controlul de legalitate, nu se mai poate introduce din nou pe ordinea de zi? Am modificat actele, cartea funciară.
Acum toate actele le am în regulă. Pe timpul mandatului domnului Dumitru mi s-a dat doar un certificat de urbanism
în care se specifica ”amenajare abator” și în baza acelui certificat de urbanism și a actului de adjudecare de la
Judecătoria Slobozia am făcut carte funciară. Prefectura mi-a mai gasit un motiv. Pe cartea funciară erau 12484 mp,
pe contract erau când 12000 mp, când 13000 mp, dar și Statul român. Oricum foloseam terenul drept pășune. Aș
vrea un răspuns. La Cadastru nu au cum să-mi facă construcție pentru remiză.
Dna consilier Petcu Olga – Cu toate documentele pe care le aveți mergeți la Prefectură și vedeți ce nu este
în regulă. Degeaba introducem pe ordinea de zi proiectul de hotărâre și să fie respins din nou.
Dl.Băjenaru Ionel – Acum am modificat cartea funciară. Cei de la Prefectură mă cunosc mai bine și mă
trimit tot la Consiliul local.
Dna consilier Petcu Olga – Juriștii din Prefectură sunt chiar profesioniști, am tot respectul.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Îl introducem din nou pe Ordinea de zi.
Dl.președinte de ședință – Mergeți la serviciile din Primărie cu toate actele.
Dna consilier Petcu Olga – Noi am avut pe Ordinea de zi proiectul privind vânzarea terenului de care
amintiți. Am fost de acord cu vânzarea de principiu. Acum nu are rost să-l mai aprobăm și să fie respins încă o dată
la controlul de legalitate.
Dl.Băjenaru Ionel – Nu aveam actele perfecționate.
Dna consilier Petcu Olga – Să ne prezinte domnul secretar motivul invalidării.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – Motivul invalidării este următorul. Pe terenul respectiv există o
construcție care a trecut prin act sub semnătură privată, la care autoritățile nu sunt obligate să țină seama și a trecut
în proprietatea domnului Băjenaru, iar faptul că acolo există o construcție și la momentul actual are o altă destinație,
nu se știe cum s-a transformat din remiză în abator, nu există documente justificative. Cei de la Instituția Prefectului

au invocat faptul că schimbarea destinației se putea face numai prin autorizația de construire și proces-verbal de
recepție finală. În toate documentele pe care le-am anexat la proiectul de hotărâre, documente depuse de domnul
Băjenaru, era un simpu certificat de urbanism.. Pentru faptul că nu a dovedit buna-credință a posesiei a fost invalidat
dar și pentru faptul că nu a finalizat acea construcție denumită abator cu documente administrative anterioare. Mai
mult, deși petentul a venit în Primărie, i s-a dat această adresă de la Prefectură, i s-au dat toate explicațiile, dânsul
ne-a întrebat dacă poate să vină cu destinația de remiză. Apoi totul a decurs într-o altă discuție. Ori pentru lucrurile
acestea interminabile pe marginea unor lucruri care nu sunt clar făcute de la început, Primăria nu poate să ofere
consultanță la nesfârșit. Luăm documentele care sunt prezentate. Acum dânsul este într-un impas. Noi dacă mergem
cu aceleași documente, este respinsă din nou hotărârea. Încă o dată vă spun, Prefectura a spus că este posesor de reacredință.
Dl.Băjenaru Ionel – Am act definitiv dat de judecătorie, în urma unei licitații.
Dl.consilier Chiru Valentin – Asta este o discuție de Primărie.
Întrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se exprimă 11 voturi ''pentru'' și 7 abțineri (dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Nistor
Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dl.Chiru Valentin)
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă
de 40,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC
ALENDELON COM SRL
-se prezintă raportul compartimentului 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
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se exprimă 11 voturi ''pentru'' și 7 abțineri (dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Nistor
Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dl.Chiru Valentin)
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă
de 11,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase
Eugen -se prezintă raportul compartimentului 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
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se exprimă 11 voturi ''pentru'' și 7 abțineri (dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Nistor
Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dl.Chiru Valentin)
Proiectul de hotărâre este respins.

Punctul 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă
de 15,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase
Eugen -se prezintă raportul compartimentului 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
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se exprimă 11 voturi ''pentru'' și 7 abțineri (dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Nistor
Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dl.Chiru Valentin)
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă
de 145,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul
Vlase Eugen
-se prezintă raportul compartimentului 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
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se exprimă 11 voturi ''pentru'' și 7 abțineri (dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Nistor
Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dl.Chiru Valentin)
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a vânzării terenului în suprafaţă de 68,00
mp. situat în Feteşti, Piața Agroalimentară Fetești-Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu Mihaela Mădălina
-se prezintă raportul compartimentului 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
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se exprimă 11 voturi ''pentru'' și 7 abțineri (dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Nistor
Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dl.Chiru Valentin)
Proiectul de hotărâre este respins.
Dna consilier Petcu Olga – Aceeași situație, la comisie aprobăm, în plen nu.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Decizia vă aparține. La alte persoane ați votat. Așa ați făcut și cu
extinderile cu 100 mp și la cei cu 10 mp nu și știm care au fost. La primii 6-7 ați aprobat în mandatul trecut. Cred că
trebuie să mergeți pe aceeași linie.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Nu am spus că nu aprobăm. Veniți cu un proiect complet, cu clauze și
vom aproba vânzarea.
Dl.consilier Niță Sebastian- Compartimentul Urbanism poate sistematiza zona în câteva luni.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Vreau să-i cântărim pe toți cu aceeași monedă.
Dl.consilier Chiru Valentin – Să nu ne dați sfaturi.

Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Este părerea mea. Dacă am ceva de spus nu cred că trebuie să vă cer
voie.
Dna consilier Petcu Olga – Domnul Gheorghiu, atunci când eu eram împotriva vânzărilor, erați foarte
vehement și nu ați pus nicio condiție când se aproba vânzarea. Și acum, pentru că au mai rămas și probabil nu sunt
membri PNL, veniți și spuneți că nu sunteți de acord.
Dl.consilier Niță Sebastian – Pentru domnul Nică am aprobat în ședința trecută.
Punctul 19.Proiect de hotarare modificarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti stabilite prin Anexa la H.C.L.nr. 101/02.08.2017 –
Proiectul a fost retras de inițiator
Punctul 20.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L.nr. 115/29.07.2020 pentru
aprobarea unor măsuri fiscale conform O.U.G.nr. 69/2020
-se prezintă raportul compartimentului 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''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.11/27.01.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L.nr.
115/29.07.2020 pentru aprobarea unor măsuri fiscale conform O.U.G.nr. 69/2020
Punctul 21.Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 din H.C.L.Fetești nr. 73/24.05.2017
-se prezintă raportul compartimentului 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''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.12/27.01.2021 privind modificarea art.5 din H.C.L.Fetești nr.
73/24.05.2017
Punctul 22.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 147/25.11.2020 privind constituirea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Fetești -se prezintă raportul compartimentului 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 17 voturi ''pentru'' și o abținere (dl.Gostin Mădălin)
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotărârea nr.13/27.01.2021 pentru modificarea H.C.L.nr.
147/25.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fetești
Punctul 23.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Feteşti în Comisiile
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Feteşti
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:

Dl.consilier Niță Sebastian – Grupul PNL nu face propuneri.
Dl.consilier Velicu Laurențiu – La fiecare unitate școlară din aceste comisii nu trebuie să facă parte
persoanele care sunt in Consiliul de administratie. Așa este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare.
Dl.președinte de ședință – La Școala gimnazială Mihai Viteazul îl propun pe domnul Gheorghiu.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru –Refuz, am acest drept.
Dl.președinte de ședință – Am dreptul să fac propuneri, este democratic.
Dl.consilier Niță Sebastian – De ce nu îi rotiți doamna Petcu?
Dna consilier Petcu Olga – Ați auzit ce a spus domnul director Velicu.
Dl.președinte de ședință – Alte propuneri, să depășim momentul. Votul este secret. Ați rămas ca propunere
domnul Gheorghiu.
Dna consilier Petcu Olga – Domnul Nistor la Școala gimnazială Radu Vodă.
Dl.consilier Niță Sebastian – Haideți doamna Petcu să terminăm cu circul acesta. Noi când am vrut în
consiliul de administrație la Spital și la școli, nu s-a putut.
Dl.președinte de ședință – Vreți să depășim anumite bariere?
Dl.consilier Niță Sebastian – Luna trecută de ce nu s-a putut domnule președinte?
Dl.președinte de ședință – Acum ne întoarcem în timp?
Dl.consilier Niță Sebastian – Da.
Dl.consilier Chiru Valentin – Nu avem propuneri.
Dl.președinte de ședință – Oricare dintre noi avem dreptul să facem propuneri. Votul va fi secret. De
exemplu, dl.Nistor nu și-a spus punctul de vedere.
Dl.Dicianu Nicu – Propuneri pentru Școala gimnazială Dimitrie Cantemir.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Noi vom ieși din sală. Alegeți-vă! Rotiți-vă!
Dl.consilier Niță Sebastian – De ce nu s-a putut luna trecută?
Dl.președinte de ședință – Propuneri pentru Școala gimnazială Dimitrie Cantemir.
Dl.consilier Niță Sebastian – Domnul Dicianu, ștergeți și pe dl.Gheorghiu și pe dl.Nistor! Nu acceptăm.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Așa o să facem și noi, vă propunem chiar dacă nu vreți.
Dl.președinte de ședință – Vreți să faceți propuneri?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Nu.
Dl.președinte de ședință – Ce statut aveți acum domnule Gheorghiu?
Dna consilier Petcu Olga – De a veni la ședințe și a lua indemnizația.

Dl.consilier Niță Sebastian – Doamna Petcu terminați cu acuze nefondate. De ce nu ați fost de acord ca din
doi membri în consiliul de administrație la Spital unul să fie PNL?
Dna consilier Petcu Olga – În cele două mandate a făcut parte vreun membru PSD din consiliul de
administrație?
Dl.consilier Niță Sebastian – Nu știm cine a fost. Istoria este să învățăm din ea.
Dna consilier Petcu Olga – Și ce ați învățat?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Doamna Petcu, poate nu ați fost la Spital, dar la școli ați fost.
Dna consilier Petcu Olga – Așa cum nu ați citit de Banca Transilvania așa nu ați citit nici alte proiecte de
hotărâri.
Dl.consilier Văduva Marin – Nu cred că există bancă care să nu ia comisioane.
Dl.președinte de ședință – Vă rog să faceți propuneri.
Dl.consilier Văduva Marin – Data trecută eu am fost propus la Școala gimnazială Dimitrie Cantemir.
Dl.președinte de ședință- Atunci la Școala Dimitrie Cantemir îl propun pe domnul Văduva.
Dl.consilier Văduva Marin – Nu.
Dl.președinte de ședință – Din punctul meu de vedere credeam că suntem altă echipă.
Dl.consilier Văduva Marin – Da, ați dovedit data trecută.
Dl.președinte de ședință – Aduceți-vă aminte că unul dintre colegi a fost votat.
Dl.consilier Niță Sebastian – Haideți să terminăm acest circ. Data trecută s-au făcut propuneri pe grup. Sau dat la PSD toți, s-au dat la PNL toți. Faceți și acum pe grup.
Dl.președinte de ședință - Domnul secretar general, în această situație de blocaj, spuneți-ne care este cadrul
legal pentru a depăși momentul.
Dl.Dicianu Nicu – În primul rând trebuie făcute propuneri. Se poate o modalitate mai ușoară cum a fost
data trecută pe grup și pe de cealaltă parte, putem să prelungim ședința. Fiecare dintre dumneavoastră faceți
propuneri și vă întrebăm pe fiecare 18 consilieri prezenți, centralizăm, vedem care are numărul cel mai mare și pe
acela îl trecem în buletinul de vot.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Și cu acordul celui propus.
Dl.Dicianu Nicu – Sunteți 18 consilieri prezenți pentru 8 școli. Vă rog să faceți propuneri. Mai mult, există
posibilitatea, dacă nu se aprobă, să fi chemați în ședințe extraordinare până când ajungem la aprobare, pentru că
unitățile de învățământ au nevoie de reprezentanți. Nu putem să ajungem să împărțim tot felul de invective de o
parte și de alta a scenei și să blocăm activitatea unităților de învățământ. Aceste comisii sunt prevăzute de lege și
trebuie să avem reprezentanții consiliului local. Domnule președinte, vă rog să întrebați liderii de grupuri care sunt
persoanele pentru cele 8 unități de învățământ, iar dacă nu se fac propuneri nici acum vor fi întrebați fiecare și vom
centraliza, apoi înscriem pe listă și se va trece la vot.
Dl.președinte de ședință – Sunteți de acord cu o pauză de 3 minute?
Se aprobă în unanimitate.
Ședința a fost reluată.

Dl.președinte de ședință – Propuneri pe grup.
Dna consilier Petcu Olga – Propunerile grupului PSD. La Liceul Teoretic domnul Ion Leonard, la Școala
Aurel Vlaicu domnul Șoldan Gheorghe, la Școala Dimitrie Cantemir domnul Cristian Ștefan, la Școala Radu Vodă
domnul Velicu Laurențiu, la Școala Mihai Viteazul domnul Gostin Mădălin, la Liceul Tehnologic de Industrie
Alimentară - Petcu Olga, la Liceul Tehnologic Anghel Saligny domnul Iosif Silviu iar la Grădinița Alba ca Zăpada
doamna Gogotă Adina.
Dl.președinte de ședință – Din partea grupului PNL.
Dl.consilier Niță Sebastian – Nu avem propuneri, vă votăm pe dumneavoastră.
Dl.președinte de ședință – Să se menționeze în procesul verbal ca nu s-au făcut propuneri din partea
grupului de consilieri PNL.
Se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot. Domnul secretar general înmânează fiecărui consilier
local câte un buletin de vot. Domnul secretar general nominalizează în ordine alfabetică consilierii 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 desigilat urna, a procedat la numărarea voturilor, apoi a întocmit
procesul verbal care a fost înmânat președintelui de ședință.
Dl președinte de ședință dă citire procesului verbal al comisiei de numărare a voturilor. După numărarea
voturilor s-au constatat următoarele: propunerea grupului de consilieri PSD a întrunit 15 voturi DA și 3 voturi NU.
Voturi nule 0. Sunt desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului local:
1.Școala Gimnazială Mihai Viteazul: Gostin Mădălin Bogdan
2.Școala gimnazială Radu Vodă: Velicu Laurențiu
3.Școala gimnazială Dimitrie Cantemir: Cristian Ștefan
4.Școala gimnaziala Aurel Vlaicu: Șoldan Gheorghe
5.Liceul Teoretic: Ion Leonard
6.Liceul Tehnologic Anghel Saligny: Iosif Silviu
7.Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară: Petcu Olga
8.Grădinița Alba ca Zăpada: Gogotă Adina
Urmare votului exprimat este adoptată Hotărârea nr. 14/27.01.2021 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local Feteşti în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Feteşti
Ordine de zi suplimentară:
Punctul 1.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” 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
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 18 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.15/27.01.2021 privind modificarea statului de funcții al
Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti
Punctul 24. Diverse.

Dl.consilier Niță Sebastian –Domnul primar, de la 1 ianuarie a intrat în vigoare legea reciclării selective a
deșeurilor biodegradabile. La Fetești ce măsuri s-au luat? Știu că legea prevede și amenzi. Ne punem în acord cu
legislația națională? Ați discutat cu cei de la URBAN?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Ar trebui să avem o discuție, mai ales cu cei de la URBAN, dar acest
lucru îl putem face într-o ședință dedicată acestui subiect, pentru că la Fetești nu se mai colectează selectiv așa cum
ar trebui și dacă continuăm în acest stil nu va fi bine pentru noi. Mai mult decât atât noi eram pregătiți, până să
obțină URBAN licența, cu demararea procedurii pentru un alt operator. Acum va trebui implementat acest sistem,
știu că este foarte greu și cred că o să avem cât de curând o întâlnire cu acest operator pentru a pune în aplicare
legea. Ei au schimbat în luna decembrie acele pubele în care se depozitează gunoiul. Noi va trebui să găsim o
modalitate să convingem populația să selecteze gunoiul astfel încât să putem să reducem prețul la gunoi. Dar acest
lucru nu putem să-l facem decât împreună cu acest operator care are licență până în 2023 și cred că și cu acceptul
dumneavoastră, când sunteți disponibili, să ne întâlnim și să pornim pe un drum, să încercăm să convingem
populația că este în interesul nostru al tuturor să selectăm gunoiul. Va fi greu. Cei de la URBAN au venit cu o listă
de 50 persoane care refuză să plătească. Singura modalitate este aceea ca operatorul să-i dea în judecată individual.
Deja sunt procese pe rolul instanței. Cea mai mare restanță este de 8000 lei.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Am înțeles că au de recuperat 1 miliard și ceva de la populație.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Nu chiar de ordinul acesta. Într-adevăr au de recuperat iar singura
modalitate e să-i dea în judecată. Efectiv populația refuză plata facturilor. Ei au venit cu propuneri de a nu mai ridica
gunoiul persoanelor de pe acea listă. Nu putem face publică lista. Vom face o evaluare și la următoarea ședință o să
vă spun fix niște sume.
Dna consilier Petcu Olga – Ce a spus domnul primar, e vorba de cei care au contracte, dar mai sunt și cei
fără contracte.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Sunt foarte mulți fără contracte.
Dl.consilier Chiru Valentin – Cei fără contracte nu pot fi constrânși în vreun fel?
Dl.consilier Niță Sebastian – Dar este taxa de habitat.
Dna consilier Petcu Olga – Da, s-a aprobat taxa de habitat și-au făcut contracte apoi le-au anulat pe motiv
că pleacă în străinătate.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Este o problemă și cu taxa de habitat. La Impozite și Taxe figurează o
persoană sau două în baza de date, dar în casă locuiesc 5 persoane. Acum, chiar dacă au licență, noi nu putem să
găsim alt operator?
Dl.consilier Niță Sebastian – Au contract încheiat.
Dna consilier Petcu Olga – Da, lor nu le-a expirat contractul, nu mai aveau licență de operare.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Dacă URBAN nu obținea licența, aveam 90 de zile de la momentul în
care am fost înștiințați, să demarăm procedura de achiziție pentru un alt operator.
Dna consilier Petcu Olga – Pe acest motiv.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Da, licența. Acesta a fost și motivul pentru care am inițiat proiectul de
hotărâre pe care l-a retras. Acum va trebui, când hotărâți și dumneavoastră, să-i invităm într-o ședință și să hotărâm
împreună ce vom face.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Probabil contractul s-a încheiat în anul 2018, ori ei își desfășoară activitatea
în prelungirea contractului care se semnează semestrial sau anual. Dacă era pe un an puteam să pregătim un caiet de
sarcini și lansam o licitație pentru un nou operator. În momentul când îi chemați să vină și directorul societății.

Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Da, este domnul Bancu de la punctul de lucru Călărași.
Dna consilier Petcu Olga – Lumea a observat că ei au aceeași mașină și nu selectează, ambele fracții sunt
colectate în aceeași mașină.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Platformele de gunoi sunt în subordinea Primăriei nu le-am delegat
operatorului. Ori, trebuie să facem puțină ordine în ogradă, să facem un alt sistem de pubele.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Ca o paranteză, dacă au furat până și porțile metalice de la ghene, vă
dați seama.
Dna consilier Petcu Olga – Asta se întâmplă la blocuri. Eu am o rudă la Brașov care locuiește la casă. Au o
anumită zi în care se colectează și plătesc în plus o mică taxă, li se dau saci și acum selectează corespunzător.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Acum inclusiv frunzele trebuie colectate.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Avem zonele limitrofe cu probleme. Am avut discuții și lumea evită să
se pârască. Avem Poliție locală fără Poliție națională, dar unde să-i trimit mai întâi, lumea aruncă peste tot. Au
auncat piese uzate chiar în poartă la VIVANI, așa am înțeles de la domnul Dragomir.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – S-a asfaltat strada Tineretului iar cetățenii spun că ar trebui să schimbăm
semnele de circulație.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Da, am avut această discuție. Momentan nu se poate pentru că nu s-a
făcut recepția la lucrare. Apoi vom interveni.
Dl.președinte de ședință – Și la semaforul de pe strada Depoului trebuie intervenit.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Proiectul a stat pentru avizare 9 luni la Drumuri Naționale, a mai stat 2
luni la IPJ Ialomita. Noi l-am depus pentru analiză și avizare. După aceea au trecut la execuție conform proiectului și
s-a ajuns la concluzia că nu este intermitent pentru dreapta. Acum trebuie sa facem un act adițional la proiect, pentru
a fi aprobat de Drumuri Naționale, pentru semnul ”Cedează trecerea”. Din punctul de vedere al unora din circulație
nu trebuie să oprești pentru că semaforul nu ți se adresează când schimbi sensul de mers la dreapta. Am pus o
plăcuță adițională pentru cele două sensuri ”inainte și la stânga”. Domnul director de la Drumuri Naționale ne-a spus
să o dăm jos.
Dl.președinte de ședință – Se recomandă respectarea semaforului
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Legislația din România spune destul de clar, să respecți semnul de
circulație din dreapta.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Avem drum cu prioritate pe prima bandă.
Dl.Cristache Dorinel – Bună seara. Sunt președintele Asociației de proprietari ANS 44. Sunt probleme.
Canalizarea lasă de dorit. De un an și două luni sunt probleme. Este vorba de canalizarea orașului. Problema este la
conducerea SAC Fetesti pentru că în luna decembrie am trimis email la conducerea societații la Constanța,
dumnealor au redirecționat către S.A.C. Fetești și nici nu ne-au băgat în seamă. Unde să ne adresăm, doar
”parlamentului local”. Acum se montează contoare de branșament la bloc.
Dna consilier Petcu Olga – Contoare de apă potabilă, dumneavoastră vorbeați de canalizare
Dl.Cristache Dorinel – Am spus de canalizare că sunt probleme. Spațiile de jos nu fac parte din Asociația
de proprietari, cu toate că suntem condominiu. RAJA a trimis notificări, nouă nu ne-a trimis.
Dna consilier Petcu Olga – Ei nu au avut contor de apă până acum?

Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Spațiile comerciale dacă doresc contor separat trebuie branșament
înaintea celui de la bloc.
Dl.Cristache Dorinel – Da, în amonte.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Dacă făceam branșament propriu, plăteam aproximativ 9.000 lei, dar
numai cu aprobarea celor de la I.S.C. Slobozia, pentru că trebuia spartă fundația. Dacă nu dorim separat, putem să
trecem la Asociație, așa am primit o adresă de la RAJA.
Dl.Cristache Dorinel – Cu ANAF-ul întotdeauna ne-am lovit de probleme, inclusiv la acoperiș. Am
executat lucrarea și nu ne-au dat niciun ban. Nici Agrofan nu a achitat tot. Lucrarea este făcută de o firmă ca să
putem deconta. ANAF, Commixt, Verna, sunt proprietari pe acele spații. Avem o singură conductă de apă și le-a
transmis acestor proprietari să-și monteze apometre pentru fiecare spațiu în parte. Astăzi am avut o discuție cu șeful
de la ANAF și mi-a spus că au demarat lucrările de branșare separat. Tot astăzi am fost la RAJA și ei insistă să
monteze contorul, apoi facturează către Asociație, ceea ce nu este corect. Este un semnal de alarmă pe care vreau
să-l trag. Avem legislație în vigoare.
Dl.președinte de ședință – Nu este de competența Primăriei.
Dl.Cristache Dorinel – Acum operează RAJA, iar noi ca Primărie nu facem nimic? Acum revin la
canalizare. Am ridicat problema decolmatării canalizării. Au mașină și nu o folosesc, o pun în conservare. Domnilor,
trebuie urmăriți ce fac. Avem un contract între UAT și RAJA. Ei nu trebuie să facă nimic, doar să încaseze bani?
Dl.președinte de ședință – Dar și persoanele fizice și cele juridice au contracte cu RAJA.
Dl.Cristache Dorinel – Când se înfundă canalizarea tot Ans.44 ap. este inundat, în condițiile în care noi am
investit bani. Dacă sunt pierderi pe sector noi le plătim.
Dna consilier Petcu Olga – De ce nu sunteți de acord cu aceste contoare?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Proprietarii au apometre.
Dl.Cristache Dorinel – Este problema cu spațiile de la parter, sunt pierderi mari.
Dna consilier Petcu Olga – Dacă sunt pierderi sunt la subsol, iar dacă sunt pe rețea nu ne interesează.
Dl.consilier Velicu Laurențiu – Acum au spus ca până în luna martie toți proprietarii să monteze apometre
tip ”C” la fel ca cel de la intrarea în bloc, să nu existe diferențe.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – RAJA a trimis adresă la toți cetățenii în care se spune că trebuie să fie
constituiți în asociații de proprietari sau să aibă apometre cu citire de la distanță. Dar asta nu este problema
Consiliului local ci a cetățenilor care au contract cu RAJA.
Dl.consilier Niță Sebastian – În anul 2016 am aprobat un proiect pentru rețea de canalizare în Buliga.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Există un proiect pe infrastructura mare pe fonduri europene. Lucrările
au demarat cu strada 9 Mai. Acest proiect este pentru tot orașul. Vă pot da străzile. Este o firmă din Ploiești. Deja au
terminat pe strada 9 Mai, acum sunt pe strada Muncii. Știu că iar vom avea probleme cu străzile. La nivel de
Primărie am constituit o echipă de verificare a lucrărilor din teren. Dacă se constată nereguli chemăm I.S.C.-ul.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Orice lucrare are un termen de garanție.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – În 2015 la Țăndărei, Poliția i-a amendat și au ajuns la o masă comună iar
Primăria a dat 3 oameni pentru supraveghere.

Dl.consilier Niță Sebastian – Și la noi au fost amendați.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Și aici contractează unul, subcontractează altul, dar au lucrat, au săpat,
au compactat. Le dăm câte 2-3 străzi, apoi altele după ce finalizează lucrarile.
Dl.consilier Niță Sebastian – Termenul de finalizare ?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – 2 ani de zile.
Dl.consilier Niță Sebastian – Sunt străzi din toate cartierele omise în primul proiect. Vor fi săpate și străzile
asfaltate? Lucrările sunt doar pentru canal?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Apă și canalizare.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru - Da, câștigă licitația cineva, subcontractează altcineva, dar ei trebuie sa
aducă străzile la stadiul inițial.
Dl președinte de ședință Șoldan Gheorghe mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței ordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Șoldan Gheorghe

SECRETAR GENERAL,
Dicianu Nicu

