ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.1835/27.10.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 27.10.2021
Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.1622/21.10.2021.
Dl.Pană Erkin-Constantin –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a
Consiliului Local. Sunt prezenți 16 consilieri locali din totalul de 19 în funcție, sedința este legal constituită (absenti
nemotivat dl.Nistor Gheorghe, dl.Ion Leonard, dl.Sima Cătălin). De asemenea, la sedință participă de drept
dl.primar Șonchereche Laurențiu Georgică și dl.secretar general Dicianu Nicu. Din partea aparatului de specialitate
al primarului participă dna Crețu Ana (director economic), dna Ilie Luminița (șef Serviciul Strategie Dezvoltare).
Din partea D.A.D.P.P.participă dl.Șerban Dragoș - director. Având în vedere faptul că ședința este publică în sală
sunt și reprezentanți mass – media. Pentru început am să-i dau cuvântul domnului secretar general.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – aduce la cunoștința consilierilor locali prevederile art.228 din Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 20.10.2021. Se
exprimă 16 voturi ”pentru”.
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul III 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea Listei de investiții
anexă la bugetul local pe anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Construire pistă de alergare Bază Sportivă Rapid
Fetești”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny”
Feteşti
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.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
6.Proiect de hotarare privind aprobarea modelului protocolului de colaborare între Direcția de Administrare
a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița, pentru prestarea serviciilor
de gestionare a câinilor fără stăpân
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
7.Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L.Fetești nr. 57/21.04.2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
8.Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unei locuințe din fondul locativ al Municipiului Fetești
situată pe strada Călărași, bl.CF3, sc.D, et.2, ap.18, județul Ialomița, către doamna Negoiță Aritoneta
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
9.Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unei locuințe din fondul locativ al Municipiului Fetești
situată pe strada Independenței, nr. 18, județul Ialomița, către familia doamnei Soare Anamaria
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

10.Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 23.957
mp situat în municipiul Fetești, cartier Coloniști, strada Câmpului, FN, județul Ialomița
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
11.Proiect de hotarare privind concesionarea a trei spații (camerele 18, 19 și 22) situate în Dispensarul
Uman din municipiul Fetești, strada Viitorului, nr. 23, către CMI Dr Ciocea Mihaela, SC MIKAMED ZOLIDOC
SRL, SC PURISAN MED SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
12.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 14225/ 20.11.1996
pentru terenul în suprafață de 57,12 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 581B, Piațetă Gară, aferent
spațiului comercial deținut de către S.C.VALESIA COM SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
13.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.13782/13.11.1996
pentru terenul în suprafață de 86,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 589B, Piațetă Gară, aferent
spațiului comercial deținut de către S.C.NIKO CRISTACHE SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
14.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.21080/31.01.2019
pentru terenul în suprafață de 86,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 598B, lot III, Piațetă Gară,
aferent spațiului deținut de către S.C.DONITEX STYLE SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
15.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.14387/25.11.1996
pentru terenul în suprafață de 61,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 583B, Piațetă Gară, aferent
spațiului comercial deținut de către S.C.PADMAR COM SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
16.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.21443/29.07.2020
pentru terenul în suprafață de 61,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 583C, Piațetă Gară, aferent
spațiului comercial deținut de către doamna Rotaru Adriana
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
17.Diverse. Prezentarea Opiniilor motivate de către secretarul general al Municipiului Fetești privind
refuzul contrasemnării H.C.L.nr. 123-129, H.C.L.nr.131 și H.C.L.nr. 132, adoptate în ședința ordinară a Consiliului
Local Fetești din data de 29.09.2021.
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi ''pentru''
Se dă citire Ordinii de zi suplimentare.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Fetești cu Județul Ialomița în vederea
finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești cu echipamente medicale necesare
creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul coronavirus ”COVID-19”
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fetești în comisia de evaluare
a probei de interviu din cadrul consursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotarare privind respingerea plângerii prealabile nr. 159875/28.09.2021 a domnului Călin
Ștefan Gigi
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 16 voturi ''pentru''
Dna consilier Gogotă Adina – Pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local Fetești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul consursului pentru ocuparea funcțiilor de director
și director adjunct din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, înscris pe Ordinea de zi suplimentară a
ședinței de astăzi la pct.nr. 2, fac declarație de abținere astfel cum prevede art.228 din Codul administrativ.
Dl.consilier Velicu Laurențiu – Pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Fetești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul consursului pentru ocuparea

funcțiilor de director și director adjunct din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, înscris pe Ordinea
de zi suplimentară a ședinței de astăzi la pct.nr. 2, fac declarație de abținere astfel cum prevede art.228 din Codul
administrativ.
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul III 2021
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga - președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 16 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 16 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.138/27.10.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului local la
trimestrul III 2021
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea Listei de
investiții anexă la bugetul local pe anul 2021
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Dl.președinte de ședință – La acest proiect de hotărâre avem amendamentul domnului primar Șonchereche
Laurențiu.
Se supune la vot Amendamentul. Se exprimă 16 voturi ”pentru”
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu
amendament
Se aprobă cu 16 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 16 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.139/27.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul
2021 și modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2021
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Construire pistă de alergare Bază Sportivă
Rapid Fetești”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
În sala de sedință este prezent și domnul consilier Sima Cătălin. Numarul consilierilor prezenți la sedință este 17
din totalul de 19 consilieri în funcție.
Discuții:
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Este o cheltuială foare mare privind acest proiect ”Construire pistă de
alergare”, atâta timp cât în zonele din spatele blocurilor străzile arată cum arată.
Dl.președinte de ședință – Înainte de alegeri, în ședințele PSD, am propus să se asfalteze și parcul din
Fetești. Acest lucru s-a realizat prin bună-voința domnului primar.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Nu este vorba de asfaltarea parcului, aici este vorba de construie pistă
de alergare. Nu este vorba de parc. Această pistă este în parc?
Dl.președinte de ședință – Este de jur-împrejurul stadionului. Este chiar în parc.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Domnul Gheorghiu, ați văzut proiectul? Știți unde este?

Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Da, în spatele parcului.
Dl.președinte de ședință – Este o pistă de 473 m cu o lățime de 2,50 m, cu 8 băncuțe, coșuri de gunoi,
iluminat solar și aparate de fitness. În toate parcurile din orașele mari există astfel de locuri.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Nu domnule președinte, mergeți în spatele blocurilor U1, U2 și U3 și
vedeți cum arată strada. Nu putem circula cu mașinile, iar furnizorii nu pot intra să aprovizioneze magazinele și
dumneavoastră îmi spuneți că vreți pistă de alergare. Da, într-adevăr ar trebui făcută, dar haideți să facem centrul
orașului.
Dl.consilier Iosif Silviu – În oraș avem cetățeni de toate categoriile de vârstă, nu toți sunt peste 40 de ani.
Cei de până la 30 de ani ce fac? Tineretul unde își poate petrece timpul liber?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Avem alte priorități în oraș.
Dl.consilier Sima Cătălin – Nu zic că nu este nevoie de acest proiect, dar costă foarte mult, mai ales că
acești bani sunt din impozite și taxe. Cât reprezintă din veniturile proprii ale Primăriei? Înseamnă peste 15 miliarde
lei vechi pentru mai puțin de 500 m de pistă la 2,50 m lățime și nici măcar nu va fi păzită pentru că este în exteriorul
stadionului.
Dl.președinte de ședință – Este cu camere de supraveghere.
Dl.consilier Sima Cătălin – Eu vă întreb, comunitatea noastră are ca prioritate să dea atâția bani pe 450 m
de pistă? Aici e problema. Cu acești bani câte străzi puteam să facem? Spun că este prea mult, nu zic că nu este
nevoie, dar zic să o luăm în ordinea priorităților. Banii sunt din impozitele și taxele cetățenilor. Pe ei i-ați întrebat?
Au nevoie de o pistă de 15 miliarde, care nu are nici măcar 500 m? Dar nu putem să o facem din alt material? Ne-a
spus domnul director de la DADPP că este un material care costă foarte mult. Putem să facem din beton, din asfalt și
nu ajungem la un preț așa de mare. Cu banii aceștia putem să facem 2,5 km de străzi. La acest lucru probabil s-au
referit colegii. Nu discutăm de necesitate, discutăm dacă ne permitem.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Ați spus dacă au fost întrebați cetățenii. Vă dau un singur exemplu. Dacă
facem un sondaj între noi consilierii, nu știu câți cunosc numărul de copilași înscriși la CSM Fetesti, la toate
disciplinele. Dar haideți să vă spun, avem peste 300 de copii. Dacă-i întrebăm dacă sunt de acord cu ce se
construiește în jurul stadionului pentru ei, pentru noi, pentru feteșteni și întrebăm și părinții sau bunicii care vin cu
ei, sigur vor fi de acord.
Dl.consilier Sima Cătălin – Să dăm peste 300.000 euro pe 400 m de pistă? Sunt alte necesități, avem nevoie
de sănătate, de drumuri. Discutăm de bani, care sunt din punga cetățenilor. Pe ei i-am întrebat care sunt necesitățile?
Dna consilier Petcu Olga – În momentul în care s-a întocmit bugetul pe anul 2021 a fost anexată și Lista de
investiții unde a fost prins și acest proiect. Proiectul de buget a fost în consultare publică 30 de zile. Nu puteți să
spuneți că nu a fost consultat publicul.
Dl.consilier Sima Cătălin – Câți bani au fost prinși la început pentru acest proiect?
Dna consilier Petcu Olga – 400.000 lei, apoi am rectificat cu 100.000 lei.
Dl.consilier Sima Cătălin - Și acum ajungem la 1.500.000 lei, pentru ce? Pentru 400 m pistă alergare? Dar
din acești bani putem să facem și mai multe terenuri multifuncționale. Am terminat cu toate cartierele? Aici este
vorba de banii cetățenilor, asta vreau să spun.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – De un an de zile lucrurile au început să intre într-o direcție bună: trotuare,
parcări, lampadare.

Dl.consilier Sima Cătălin – Costă foarte mult această investiție. Costurile sunt foarte mari. Faceți cum
doriți.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Să ne gândim la vulnerabilitatea zonei. Să ne gândim la o zonă în care să
putem să asigurăm și securitatea construcțiilor.
Dl.Șerban Dragoș - director DADPP – Domnul consilier Sima, cunoașteți cât s-a scumpit iluminatul public,
de la 282 lei MW la 500 lei MW. La fel proiectul pentru pistă a fost estimat anul trecut la 400.000 lei. S-a ajuns la
această sumă pentru că prețurile pentru materialele de construcții s-au triplat.
Dl.consilier Sima Cătălin – Nu s-au triplat domnule director.
Dl.Șerban Dragoș - Sumele sunt mari, dar niciunul dintre dumneavoastră nu spune ce s-a întâmplat în
ultima perioadă cu prețul la combustibil și materiale de construcții. Nimeni nu spune că un proiectant se ajută de un
soft unde datele sunt introduse ținând cont de costurile de pe piață pentru materiale și manoperă.
Dl.consilier Sima Cătălin – Este un proiect care seamănă cu proiectul domnului Gafițoi pe final de mandat,
cu iluminatul public. Vă rog. Prețurile nu au crescut de 3 ori, trebuie să găsim alt material.
Dl.Șerban Dragoș - Manoperă nu se plătește pentru că lucrarea va fi făcută de DADPP.
Dl.consilier Sima Cătălin – Trebuie mai multă cumpătare.
Intrucât nu sunt mai înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 11 voturi ''pentru'' și 6 abțineri (dl.Sima Cătălin, dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu
Alexandru, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela)
Se adoptă, cu 11 voturi ''pentru'' și 6 abțineri, Hotărârea nr.140/27.10.2021 privind aprobarea proiectului
”Construire pistă de alergare Bază Sportivă Rapid Fetești”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate
de proiect
Dl.consilier Sima Cătălin – Putem reveni puțin la materialele anterioare? Aveam o întrebare pentru domnul
primar. La unul din proiecte ați solicitat mărirea sumelor pentru studii geo de la 60.000 la 110.000 lei. Pentru ce fel
de studii este vorba?
Dna Ilie Luminița - șef Serviciu Strategie Dezvoltare – Punctul la care faceți referire se numește Studii,
avize, proiecte. În obiectivul respectiv cheltuielile făcute până acum sunt de 14.000 lei, iar suplimentarea este pentru
un studiu geo pe care vrem să depunem o documentație pe Programul Anghel Saligny, pentru asfaltare străzi.
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” Feteşti
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.141/27.10.2021 privind modificarea statului de funcții al
Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti
Punctul 5. Proiect de hotărâre 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 dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.142/27.10.2021 privind modificarea inventarului bunurilor
care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului protocolului de colaborare între Direcția de
Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița, pentru
prestarea serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.consilier Sima Cătălin – Mă întrebam dacă noi am rezolvat cu câinii noștri ca să-i luăm pe ai altora.
Avem colaborare și cu Stelnica. Este o cheltuială destul de mare și aici.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru - Și cu Stelnica și cu Ștefan cel Mare. Cred că ar fi mai bine cu
comunele învecinate.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu –Din adresa Instituției Prefectului – Județul Ialomița reiese că toate
UAT-urile trebuie să aibă un contract cu cineva care are un serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără
stăpân. Avem avem o solicitare și de la Scânteia.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Comuna Scânteia este mai aproape de Slobozia.
Dl.consilier Sima Cătălin – Care va fi impactul asupra cheltuielor?
Dl.Șerban Dragoș - Aceste servicii le facem contra-cost, după cum ați văzut și în Protocol. A nu se înțelege
greșit că noi am terminat cu câinii noștri și mergem la alții. Nu, noi nu prindem câinii din alte localități, dânșii îi
prind, au contract cu un medic veterinar, noi doar îi transportăm și îi adăpostim. Vor fi venituri în bugetul local,
respectiv bugetul DADPP Fetești subordonat Consiliului local.
Dl.consilier Sima Cătălin - Și cu ai noștri ce facem? Sunt din ce în ce mai mulți câini pe străzi.
Dl.Șerban Dragoș - Continuăm acțiunea. Acesta este potențialul nostru.
Dl.consilier Văduva Marin – Cred că sunt aduși din alte localități.
Dl.Șerban Dragoș– Dacă vrem să extindem adăpostul, implicit va trebui mărit numărul de personal și să
dotăm cu încă un mijloc auto.
Dl.consilier Sima Cătălin – Vedeți că sunt cheltuieli mai importante, mai stringente, decât de făcut o pistă
de 15 miliarde lei?
Dl.Șerban Dragoș – Toate sunt importante.
Dl.consilier Sima Cătălin – Da, dar în funcție de bani și de ce ne permitem.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 16 voturi ''pentru'' și o abținere (dl.Sima Cătălin)
Se adoptă, cu 16 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotărârea nr.143/27.10.2021 privind aprobarea modelului
protocolului de colaborare între Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Mihail
Kogălniceanu, județul Ialomița, pentru prestarea serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.Fetești nr. 57/21.04.2021
-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 mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.144/27.10.2021 privind modificarea H.C.L.Fetești nr.
57/21.04.2021
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei locuințe din fondul locativ al Municipiului
Fetești situată pe strada Călărași, bl.CF3, sc.D, et.2, ap.18, județul Ialomița, către doamna Negoiță Aritoneta
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.145/.27.10.2021 privind aprobarea închirierii unei locuințe
din fondul locativ al Municipiului Fetești situată pe strada Călărași, bl.CF3, sc.D, et.2, ap.18, județul Ialomița, către
doamna Negoiță Aritoneta
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei locuințe din fondul locativ al Municipiului
Fetești situată pe strada Independenței, nr. 18, județul Ialomița, către familia doamnei Soare Anamaria
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.146/27.10.2021 privind aprobarea închirierii unei locuințe
din fondul locativ al Municipiului Fetești situată pe strada Independenței, nr. 18, județul Ialomița, către familia
doamnei Soare Anamaria
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață
de 23.957 mp situat în municipiul Fetești, cartier Coloniști, strada Câmpului, FN, județul Ialomița
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu amendament
-dl.Velicu Laurențiu- președintele comisiei urbanism - 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
Dl.președinte de ședință – La acest proeict de hotărâre avem amendamentul comisiei economice, cu privire
la reducerea perioadei de concesiune de la 30 de ani la 10 ani.
Se supune la vot amendamentul comisiei economice. Se exprimă 17 voturi ”pentru”
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu
amendament
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''

Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.147/27.10.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune
asupra terenului în suprafață de 23.957 mp situat în municipiul Fetești, cartier Coloniști, strada Câmpului, FN,
județul Ialomița
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea a trei spații (camerele 18, 19 și 22) situate în
Dispensarul Uman din municipiul Fetești, strada Viitorului, nr. 23, către CMI Dr Ciocea Mihaela, SC MIKAMED
ZOLIDOC SRL, SC PURISAN MED SRL
-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
-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''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.148/27.10.2021 privind concesionarea a trei spații (camerele
18, 19 și 22) situate în Dispensarul Uman din municipiul Fetești, strada Viitorului, nr. 23, către CMI Dr Ciocea
Mihaela, SC MIKAMED ZOLIDOC SRL, SC PURISAN MED SRL
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 14225/
20.11.1996 pentru terenul în suprafață de 57,12 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 581B, Piațetă
Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.VALESIA COM SRL
-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 – În viitor celor care ne cer aprobarea prelungirii concesiunii, din partea
Compartimentului Patrimoiu, să li se ceară dacă ei personal desfășoară o activitate comercială. Sunt foarte multe
societăți comerciale care cer prelungirea contractelor de concesiune și ei au spațiile închiriate. Nu mă refer la acest
proiect de hotărâre. Să ne prezinte bilanțul contabil din care reiese dacă societatea desfășoară activitate. Noi am mai
aprobat prelungirea unor concesiuni dar de fapt celor care le-am aprobat au spațiile închiriate.
Dna consilier Petcu Olga – Înseamnă că au subînchiriat.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Da. Ca preț, e un preț convenabil. Am o obiecțiune la un singur
proiect.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Aici aveți dreptate domnule Gheorghiu. Încă din vară am identificat
terenuri închiriate de la Primărie pentru care se plătește o chirie anuală de 300-400 lei, iar în realitate terenurile erau
subînchiriate cu sume mult mai mari dar pe lună. Încercăm să oprim aceste practici. Avem informații că mai sunt
astfel de cazuri. Vom face verificări în continuare.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Aici ne va ajuta foarte mult Regulamentul pe care Consiliul local l-a aprobat
cu privire la acordul de funcționare. În acest fel vom putea ști exact activitățile desfășurate de fiecare societate.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.149/27.10.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de
concesiune nr. 14225/ 20.11.1996 pentru terenul în suprafață de 57,12 mp situat în municipiul Fetești, strada
Călărași, nr. 581B, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.VALESIA COM SRL

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune
nr.13782/13.11.1996 pentru terenul în suprafață de 86,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 589B,
Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.NIKO CRISTACHE SRL
-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
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.150/27.10.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de
concesiune nr.13782/13.11.1996 pentru terenul în suprafață de 86,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași,
nr. 589B, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.NIKO CRISTACHE SRL
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune
nr.21080/31.01.2019 pentru terenul în suprafață de 86,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 598B,
lot III, Piațetă Gară, aferent spațiului deținut de către S.C.DONITEX STYLE SRL
-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 – La acest proiect societatea DONITEX STYLE SRL are în concesiune
86 mp și plătește o redevență foarte mică în comparație cu celelalte societăți care au solicitat prelungiri. Înseamnă că
nu desfășoară activitate comercială.
Dl.consilier Sima Cătălin – Nu sunt în aceeași zonă? Avem un preț pe zonă. Propun să-l retrageți, să se
recalculeze prețul.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Să vedem ce comerț desfășoară acolo.
Dna consilier Petcu Olga – Trebuie verificate toate de la 1 ianuarie.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Am mai avut două astfel de proiecte de hotărâre într-o ședință anterioară.
Două spații, aceeași suprafață, aceeași zonă, licitația în aceeași perioadă și pentru un spațiu se plătește o sumă mare,
iar pentru celălat o sumă mult mai mică.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Să nu fie o greșeală. Indiferent ce activitate desfășoară, vorbim de teren.
Dl.consilier Sima Cătălin – La următoarea ședință se va reveni cu acest proiect, la un preț real.
Dna consilier Petcu Olga – Trebuie văzute toate contractele.
Dl.consilier Sima Cătălin – Este o scăpare aici. Haideți să nu trecem acest proiect.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se exprimă 1 vot ''pentru'' și 16 abțineri (dna Petcu Olga, dl.Șoldan Gheorghe, dl.Velicu Laurențiu, dna
Gogotă Adina, dl.Gostin Mădălin, dl.Văleanu Florin, dl.Cristian Ștefan, dl.Pană Erkin, Iosif Silviu, dl.Sima Cătălin,
dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dl.Oprea
Marian)
Proiectul de hotărâre este respins

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune
nr.14387/25.11.1996 pentru terenul în suprafață de 61,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 583B,
Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.PADMAR COM SRL
-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
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.151/27.10.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de
concesiune nr.14387/25.11.1996 pentru terenul în suprafață de 61,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași,
nr. 583B, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.PADMAR COM SRL
Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune
nr.21443/29.07.2020 pentru terenul în suprafață de 61,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 583C,
Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către doamna Rotaru Adriana
-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
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.152/27.10.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de
concesiune nr.21443/29.07.2020 pentru terenul în suprafață de 61,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași,
nr. 583C, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către doamna Rotaru Adriana
Ordine de zi suplimentară :
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Fetești cu Județul Ialomița în
vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești cu echipamente medicale
necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul coronavirus ”COVID-19”
-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 dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.153/27.10.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului
Fetești cu Județul Ialomița în vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești cu
echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul
coronavirus ”COVID-19”
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fetești în comisia de
evaluare a probei de interviu din cadrul consursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre

Dl.președinte de ședință – Avem un proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unei persoane și potrivit
Codului administrativ votul va fi secret, cu buletine de vot. Pentru completarea buletinelor de vot, vă rog să faceți
propuneri pentru reprezentantul Consiliului Local Municipal Feteşti în comisia de evaluare a probei de interviu din
cadrul consursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat
Dl.consilier Șoldan Gheorghe propune pe dna Petcu Olga
Dl.consilier Niță Sebastian propune pe dl.Sima Cătălin
Dl.președinte de ședință – Da, avem două propuneri: propunerea nr. 1 dna Petcu Olga și propunerea nr. 2
dl.Sima Cătălin.
Dna Gogotă Adina și dl.Velicu Laurențiu au facut declarații de abținere conform art.228 din Codul Administrativ
Domnul secretar general înmânează fiecărui consilier local câte un buletin de vot completat cu cele două
propuneri, explică modalitatea de vot și nominalizează în ordine alfabetică consilierii pentru a intra la cabina de vot
în vederea exprimării opțiunii. Buletinele de vot sunt introduse în urnă. Comisia de numărare a voturilor secrete a
procedat la numărarea voturilor, apoi a întocmit procesul verbal. După numărarea voturilor s-au constatat
următoarele: propunerea nr.1 a întrunit 8 voturi DA, propunerea nr.2 a întrunit 5 voturi DA, voturi nule 2.
Urmare votului exprimat este adoptată Hotărârea nr. 154/27.10.2021 privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Fetești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul consursului pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr. 159875/28.09.2021 a domnului
Călin Ștefan Gigi
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.Dicianu Nicu – Este un proiect mai atipic. Această procedură nu a mai fost parcursă până acum.
Memoriul domnului Călin Ștefan Gigi vizeaza plângere împotriva faptului că nu s-a adoptat nicio hotărâre în data de
28.07.2021, privind solicitarea dânsului. În mod concret nu i s-a aprobat vânzarea de principiu a terenului situat în
strada Liviu Rebreanu, zona 35, lot 1, 2, 3. La modul cum a fost formulată plângerea și având în vedere că proiectul
a fost respins în plenul Consiliului local, plângerea prealabilă se adresează forului care a soluționat sau nu a
soluționat solicitarea petentului. Mai mult, această procedură de supunere atenției aceluiași for este prevăzută în mod
obligatoriu de art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, care este o procedură prealabilă
obligatorie. Dacă nu se adoptă o hotărâre fie în sens pozitiv, fie în sens negativ astăzi, se poate sancționa Consiliul
local pentru faptul că nu a fost pusă în dezbatere plângerea prealabilă a domnului Călin Ștefan Gigi. Acesta este
motivul pentru care s-a ajuns cu acest proiect de hotărâre la dumneavoastră. Referitor la forma plângerii prealabile,
din verificările efectuate de către aparatul de specialitate la modul cum au decurs comunicările cu petentul Călin
Ștefan Gigi, s-a constatat faptul că plângerea a fost efectuată peste termenul de 30 de zile prevăzut de lege. Pentru
acest lucru vă este supus aprobării dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Nu se discută situația din luna iulie, ci
situația semnalată de domnul Călin Ștefan Gigi.
Dna consilier Petcu Olga – Noi consilierii PSD și PRO România am aprobat acest proiect de hotărâre în
luna iulie. În primul rând nu ne vizează pe noi. Plângerea a fost făcută împotriva Consiliului local, dar nu a noastră.
Cine nu a aprobat acel proiect de hotărâre?
Dl.consilier Sima Cătălin – Acum la orice petiție trebuie să răspundem pozitiv? Acel proiect de hotărâre a
fost pregătit de aparatul de specialitate al primarului. Vă aduceți aminte că am avut comentarii, nu era în regulă, mai
ales că se crea un precedent. Este bine să punem odată stop la abuzurile care s-au făcut.

Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Precedentul s-a creat în 2016 când pe aceeași stradă în Consiliul local
ați aprobat o astfel de vânzare. Acesta a fost și argumentul domnului Călin Ștefan Gigi.
Dl.consilier Sima Cătălin – Dumneavoastră ați întrebat și oamenii de pe acea stradă dacă sunt de acord?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – La precedentul proiect am votat ”pentru” deoarece normele erau
respectate. Dacă mergeți în spatele magazinului sunt 6 m până la prima construcție, prima vilă. În cazul de față nu
este niciun metru măcar. Construcția este deja înaltă și locatarii nu mai au vizibilitate. Noi ne punem următoarea
întrebare. Dacă noi am fi aprobat vânzarea și ar fi venit că este proprietar și vrea să construască P+2, ce spuneați în
acest caz?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Acum avem acest proiect de hotărâre. Argumentele și discuțiile le-am
avut la momentul respectiv. Nu cred că mai este cazul să mai reluăm.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Eu, consilier local, de ce să resping cererea?
Dl.consilier Niță Sebastian – Pentru că a depășit termenul.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Primăria, prin aparatul de specialitate, i-a dat răspuns că a depășit termenul.
Eu ce trebuie să fac, să certific prin votul meu?
Dl.Dicianu Nicu – Încă nu i s-a dat un răspuns la acest Memoriu. Se așteaptă adoptarea hotărârii
dumneavoastră. Petentului, la acest Memoriu nr.159875/29.09.2021, nu i s-a dat niciun răspuns.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe - Conform legii un răspuns trebuie dat în termen de 30 de zile.
Dl.Dicianu Nicu – Suntem în cadrul termenului de 30 de zile.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Noi trebuie să aprobăm de fiecare dată când trebuie să dați un răspuns?
Dl.Dicianu Nicu – Nu, acum se întreabă pur și simplu pentru că sunteți forul deliberativ și plângerea
prealabilă trebuie supusă aceluiași for.
Dl.consilier Sima Cătălin – Noi ar trebui să venim cu un răspuns că acea hotărâre nu a fost adoptată din
anumite motive. Acum nu fac un favor unuia. Când vom mai avea proiecte de genul acesta ar trebui să întrebăm și
vecinii dacă sunt de acord. Trebuie să fie în acord cu legea. Sunt multe astfel de situații în Fetești. Și cu cât mai
acceptăm câte una, se mai nasc încă 10 astfel de situații. E normal. Aceste lucruri trebuie stopate și trebuie revenit la
normalitate. Nu mă interesează pe timpul cui a fost dată o hotărâre. Lucrurile trebuie clarificate, adică oamenii nu
trebuie să înțeleagă că pe unii îi favorizăm și pe alții nu.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Și nu îl împiedică nimeni să-și desfășoare activitatea comercială în
continuare.
Dl.consilier Sima Cătălin – În afară de faptul că îi spunem că a depășit termenul legal de 30 de zile, mai
trebuie spus că nu se încadrează în lege, nu așa, că PNL nu a vrut. Nu, nu te încadrezi din alte motive. Materialele
care ne sunt date de aparatul de specialitate trebuie făcute mai responsabil și nu așa ”băgate pe sub nas” că e pentru
cineva anume. Puțin îmi pasă cine este acest domn.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Acel proiect nu a trecut.
Dl.consilier Sima Cătălin – Nu, pentru că era cu votul a două treimi din numărul consilierilor.
Dl.Dicianu Nicu – Dacă acest proiect este votat și este respinsă plângerea prealabilă, cu această hotărâre și
cu adresa de comunicare dânsul va merge la instanță și se va îndrepta împotriva Consiliului local. Că îi va accepa
instanța sau nu, este o altă problemă. În schimb dacă este respins acest proiect de hotărâre, atunci există temei pentru
reluarea vechiului proiect printr-un nou proiect de hotărâre. Acestea sunt consecințele.

Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Este prima dată când ne întâlnim cu o asemenea situație.
Dl.consilier Sima Cătălin – Nu înțeleg, dar nu există răspunderea individuală a celui care pregătește
materialele și după aceea verificare de legalitate?
Dl.Dicianu Nicu – Vă citez prevederile art.7 alin (1) din Legea nr. 554/2004: ”Înainte de a se adresa
instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un
interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente
sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului,
revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate
introduce plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar
nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. ”
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru - Domnule secretar, Consiliul local și-a spus cuvântul la timpul respectiv
când proiectul a fost supus dezbaterii. Noi nu o să spunem niciun punct de vedere.
Dl.Dicianu Nicu – Nu trebuie să vă adresați mie, nu sunt eu inițiatorul. Eu am venit cu precizările din lege.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Să meargă să dea în judecată. Acest proiect nu trebuia introdus pe
ordinea de zi.
Dl.Dicianu Nicu - Trebuia să contestați.
Dl.consilier Sima Cătălin - Noi punem niște întrebări, vrem să înțelegem.
Dl.Dicianu Nicu - Nu cred că până acum nu vi s-a răspuns la ceea ce ați întrebat și nu cred că ați găsit ușa
închisă pentru orice problemă.
Dl.Sima Cătălin – Așa este. Noi suntem decidenții aici.
Dna consilier Petcu Olga – Domnule secretar, comunicarea nu trebuia să o faceți dumneavoatră în 30 de
zile?
Dl.Dicianu Nicu – Plângerea prealabilă se adresează emitentului.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Cererea este făcută către Primărie sau către Consiliul local?
Dl.Dicianu Nicu – Și către Primărie și către Consiliul local.
Dna consilier Petcu Olga – Ce înseamnă dacă el urmează procedura respectivă și ne dă în judecată? Pe noi
ne citează ca martori și ne plimbă prin tribunal?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Da, dar nu ne poate obliga nimeni să aprobăm.
Dna consilier Petcu Olga – Eu am citit și ce a scris avocatul.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se exprimă 2 voturi ''pentru'' și 15 abțineri (dna Petcu Olga, dl.Șoldan Gheorghe, dl.Velicu Laurențiu, dna
Gogotă Adina, dl.Gostin Mădălin, dl.Văleanu Florin, dl.Cristian Ștefan, dl.Iosif Silviu, dl.Pană Erkin, dl.Mitache
Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dl.Oprea Marian)
Proiectul de hotărâre este respins
Punctul 17. Diverse.

Prezentarea Opiniilor motivate de către secretarul general al Municipiului Fetești privind refuzul
contrasemnării H.C.L.nr. 123-129, H.C.L.nr.131 și H.C.L.nr. 132, adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local
Fetești din data de 29.09.2021.
Dl președinte de ședință Pană Erkin-Constantin mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței ordinare a Consiliului Local.
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