ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.578/29.07.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 28.07.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.1285/22.07.2021.
Dl.Velicu Laurențiu –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului
Local. Sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 18 în funcție (absent dl.Sima Cătălin, dl.Chiru Valentindemisie), sedința este legal constituită. De asemenea, la sedință participă de drept dl.primar Șonchereche Laurențiu
Georgică și dl.secretar general Dicianu Nicu. Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna Ilie
Luminița (șef Serviciul Strategie Dezvoltare), dna Tache Cristina (consilier juridic) și dl.Gabor Mugurel (director
Direcția Tehnică). Având în vedere faptul că ședința este publică avem în sală pe dl.Călin Ștefan Gigi, care a înaintat
Consiliului local o solicitare și de asemenea 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 ordinare a Consiliului local din data de 23.06.2021. Se exprimă
17 voturi ”pentru”
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotarare privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Chiru ValentinDorinel

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul II 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Fetești, modificarea Listei de
investiţii a Municipiului Fetești, rectificarea bugetului Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești și modificarea
Listei obiectivelor de investiții preconizate a se realiza din venituri proprii și finanțate în anul 2021 la această unitate
sanitară publică
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice în vederea
dobândirii calității de administrator de condominii
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.Proiect de hotarare privind completarea 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 transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate către Protopopiatul
Fetești a imobilului teren și construcții situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 381, județul Ialomița
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
7.Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu, a vânzării terenului în suprafaţă de 71,00 mp. situat în
Feteşti, strada Liviu Rebreanu, nr.19 (zona 35, lot 1, 2, 3)
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
8.Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servicute cu titlu gratuit asupra
terenului situat în municipiul Feteşti, strada Viorelelor și parțial strada Bănățenilor, pe o suprafaţă de 650 mp, teren
aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. și de aprobare a
modelului contractului-cadru de constituire a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, în vederea realizării
Proiectului 51/2020 ”Extindere rețea electrică de interes public zona strada Viorelelor, localitatea Fetești, județul
Ialomița”
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
9.Proiect de hotarare privind aprobarea menținerii statutului de chiriaș și schimbarea imobilului închiriat
pentru doamna Copaci Mihaela Mariana la adresa din strada Prelungirea Grâușor, bl.F6, sc.D, ap.72, municipiul
Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
10.Proiect de hotarare privind aprobarea menținerii statutului de chiriaș și schimbarea imobilului închiriat
pentru doamna Feraru Neluța la adresa din strada Armatei, bl.B1, sc.B, et.1, ap.118, municipiul Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
11.Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor finanţate conform
Legii nr. 350/2005 pentru domeniile Asistență Socială şi Culte Religioase pe anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
12.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.Feteşti nr.30/31.03.2021 privind darea în
administrare către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești a serviciului de iluminat public din
municipiul Fetești și aprobarea Regulamentului, a indicatorilor de performanță și a Caietului de sarcini
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
13.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L.Feteşti nr.33/31.03.2021 pentru aprobarea
Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport (AST) și stabilirea condițiilor de
acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
14.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.Feteşti nr.45/31.03.2021 pentru
modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Fetești nr.105/26.06.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
și funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
15.Diverse
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi ''pentru''
Dna consilier Gogotă Adina – Pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local înscris pe
Ordinea de zi a ședinței de astăzi la punctul nr. 3 fac declarație de abținere astfel cum prevede art.228 din Codul
administrativ, deoarece Școala gimnazială Aurel Vlaicu beneficiază de sume pentru investiții.
Punctul 1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Chiru
Valentin-Dorinel
-se prezinta 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''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.90/28.07.2021 privind constatarea încetării mandatului de
consilier local al domnului Chiru Valentin-Dorinel
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul II 2021

-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Comisia economica a avut ceva comentarii pe marginea acestei execuții bugetare pe trimestrul II. În
Raportul pe care l-a întocmit doamna director se face referire la semestrul I de la 1 ianuarie până la 30 iunie. Avizul
este favorabil cu corectura respectivă, și anume, în momentul când facem analiza pe trimestru evidențierea
veniturilor și cheltuielilor se face mult mai târziu sau trebuie să se facă trimestrul I, trimestrul II și semestrul I atunci
când aprobăm execuția bugetară. Din punct de vedere al cifrelor nu sunt comentarii.
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.91/28.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului local la
trimestrul II 2021
Punctul 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Fetești, modificarea
Listei de investiţii a Municipiului Fetești, rectificarea bugetului Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești și
modificarea Listei obiectivelor de investiții preconizate a se realiza din venituri proprii și finanțate în anul 2021 la
această unitate sanitară publică
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 16 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 16 voturi ''pentru'', Hotararea nr.92/28.07.2021 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Fetești, modificarea Listei de investiţii a Municipiului Fetești, rectificarea bugetului Spitalului
Municipal Anghel Saligny Fetești și modificarea Listei obiectivelor de investiții preconizate a se realiza din venituri
proprii și finanțate în anul 2021 la această unitate sanitară publică
Punctul 4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice în
vederea dobândirii calității de administrator de condominii
-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'', Hotararea nr.93/28.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind
atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii
Punctul 5. Proiect de hotarare privind completarea 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'', Hotararea nr.94/28.07.2021 privind completarea 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 hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate către
Protopopiatul Fetești a imobilului teren și construcții situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 381, județul
Ialomița
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
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'', Hotararea nr.95/28.07.2021 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului
de proprietate către Protopopiatul Fetești a imobilului teren și construcții situat în municipiul Fetești, strada Călărași,
nr. 381, județul Ialomița
Punctul 7. Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu, a vânzării terenului în suprafaţă de 71,00 mp.
situat în Feteşti, strada Liviu Rebreanu, nr.19 (zona 35, lot 1, 2, 3)
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
După discuțiile pe care le-am avut și în urma analizei documentelor care au stat la baza acestui proiect
avizul comisiei economice a fost favorabil, mai ales că s-a creat un precedent în 2016.
-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 exprimă: 11 voturi ”pentru”, 6 abțineri (dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Nistor
Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela)
Proiectul de hotărâre este respins.
Dna consilier Petcu Olga – Dacă în 2016 ați aprobat stimați colegi pentru Eugen și ați creat un precedent,
acum în 2021 de ce nu aprobați? Dumneavoastră ați creat un precedent. Aștept un răspuns. Nu răspunde nimeni?
Dl.consilier Șoldan Gheorghe – Aș veni eu în completare. Așa s-a întâmplat și cu cetățenii care au solicitat
ajutorul Primăriei, al Consiliului local pentru extinderea suprafețelor unde dețin locuințe. Aceleași discuții au fost și
atunci, dacă există cadru legal să rezolvăm problemele cetățenilor noștri. În aceeași măsură ați votat și atunci, vă
mențineți. Nu este în folosul cetățenilor. Vor apărea tot felul de discuții și probleme pentru că ar trebui să menținem
o linie.
Punctul 8. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit
asupra terenului situat în municipiul Feteşti, strada Viorelelor și parțial strada Bănățenilor, pe o suprafaţă de 650
mp, teren aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. și de
aprobare a modelului contractului-cadru de constituire a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, în vederea
realizării Proiectului 51/2020 ”Extindere rețea electrică de interes public zona strada Viorelelor, localitatea Fetești,
județul Ialomița”
-se prezinta raportul de specialitate
-dl.Velicu Laurențiu- președintele comisiei urbanism - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.96/28.07.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de uz
şi servitute cu titlu gratuit asupra terenului situat în municipiul Feteşti, strada Viorelelor și parțial strada Bănățenilor,

pe o suprafaţă de 650 mp, teren aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către E-DISTRIBUȚIE
DOBROGEA S.A. și de aprobare a modelului contractului-cadru de constituire a dreptului de uz şi servitute cu titlu
gratuit, în vederea realizării Proiectului 51/2020 ”Extindere rețea electrică de interes public zona strada Viorelelor,
localitatea Fetești, județul Ialomița”
Punctul 9. Proiect de hotarare privind aprobarea menținerii statutului de chiriaș și schimbarea imobilului
închiriat pentru doamna Copaci Mihaela Mariana la adresa din strada Prelungirea Grâușor, bl.F6, sc.D, ap.72,
municipiul Fetești
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.97/28.07.2021 privind aprobarea menținerii statutului de
chiriaș și schimbarea imobilului închiriat pentru doamna Copaci Mihaela Mariana la adresa din strada Prelungirea
Grâușor, bl.F6, sc.D, ap.72, municipiul Fetești
Punctul 10. Proiect de hotarare privind aprobarea menținerii statutului de chiriaș și schimbarea imobilului
închiriat pentru doamna Feraru Neluța la adresa din strada Armatei, bl.B1, sc.B, et.1, ap.118, municipiul Fetești
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.98/28.07.2021 privind aprobarea menținerii statutului de
chiriaș și schimbarea imobilului închiriat pentru doamna Feraru Neluța la adresa din strada Armatei, bl.B1, sc.B,
et.1, ap.118, municipiul Fetești
Punctul 11. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor finanţate
conform Legii nr. 350/2005 pentru domeniile Asistență Socială şi Culte Religioase pe anul 2021
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.99/28.07.2021 privind aprobarea rezultatului sesiunii de
selecţie a proiectelor finanţate conform Legii nr. 350/2005 pentru domeniile Asistență Socială şi Culte Religioase pe
anul 2021
Punctul 12.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.Feteşti nr.30/31.03.2021 privind
darea în administrare către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești a serviciului de iluminat
public din municipiul Fetești și aprobarea Regulamentului, a indicatorilor de performanță și a Caietului de sarcini
-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''

Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.100/28.07.2021 pentru modificarea Anexei nr.1 la
H.C.L.Feteşti nr.30/31.03.2021 privind darea în administrare către Direcția de Administrare a Domeniului Public și
Privat Fetești a serviciului de iluminat public din municipiul Fetești și aprobarea Regulamentului, a indicatorilor de
performanță și a Caietului de sarcini
Punctul 13.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L.Feteşti nr.33/31.03.2021 pentru
aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport (AST) și stabilirea
condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul 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''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.101/28.07.2021 pentru modificarea Anexei la H.C.L.Feteşti
nr.33/31.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport
(AST) și stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din
municipiul Fetești
Punctul 14.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.Feteşti nr.45/31.03.2021 pentru
modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Fetești nr.105/26.06.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
și funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul 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''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotararea nr.102/28.07.2021 pentru modificarea Anexei nr. 1 la
H.C.L.Feteşti nr.45/31.03.2021 pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Fetești nr.105/26.06.2014 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără
stăpân din municipiul Fetești
Punctul 15.Diverse
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Vin cu o rugăminte din partea cadrelor didactice de la Școala gimnazială
Radu Vodă și a părinților copiilor din zonă. Strada Spiru Haret s-a transformat în drum forestier, de aceea vă rugăm
ca până când începe anul școlar să aveți în perspectivă modernizarea acestei străzi. A doua problemă este în legătură
cu pensionarii din acest municipiu, în special a celor din Fetești Gară. Știm că în localul de la Clubul pensionarilor
s-a amenajat Centrul de vaccinare și s-ar dori să se creeze ceva pentru aceste persoane sau să se redea acel spațiu.
Mai este o problemă tot din partea pensionarilor și a celor care frecventează parcul mic. Este vorba de toalete.
Într-adevăr acele toalete se igienizează dimineața, am și verificat, dar totuși ar fi bine să se igienizeze și seara.
Dl.consilier Văduva Marin – Am și eu o soluție la o problemă și o constatare. Nu s-au montat nici până
acum coșuri stradale.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Da, aveți dreptate, pe strada principală nu sunt coșuri. Zilele acestea au
sosit coșurile și băncile pentru acest părculeț și urmează ca săptămâna viitoare să primim și pentru zona centrală și le
vom monta.
Dl.consilier Văduva Marin – Discutam acum câteva ședințe că nu avem cu cine să facem treabă în cimitire.
Categoria socială de oameni, asistații sociali, care primesc acea indemnizație trebuie să presteze 7 zile în folosul
comunității. La Panciu se folosește această categorie socială și merge bine treaba. Fiecare să presteze pe zona de

domiciliu, pe Fetești Gară, Fetești Oraș, Coloniști când sunt evenimente nedorite sau la sărbătorile pascale, de
Înălțare, de Craciun. E o soluție foarte bună. Recunosc nu e a mea.
Dna consilier Leța Mihaela – Referitor la coșurile stradale, ar fi bine dacă domnul primar s-ar gândi să ne
aducă și nouă la Fetești Oraș pentru că nu există niciun coș. Se face numai pe Fetești Gară. A doua problemă este
legată de cabinele de așteptare din stațiile de autobuze. Ar fi cazul să se facă și la sat să nu stea lumea în ploaie sau
în soare. Acum referitor la firma cu care s-a încheiat contract pentru deșeuri reciclabile, nu sunt serioși. Domnul
viceprimar știe, l-am sunat, a venit personal pe strada Costache Dascălu unde nu s-a luat gunoiul nici pe data de 16.
Și pe strada Sf.Vineri au venit, au luat gunoiul, dar saci la schimb nu au dat.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Referitor la sesizarea dumneavoastră, eu am trimis-o mai departe, iar
persoana de pe strada Costache Dascalu mi-a confirmat ca sacii au fost ridicați a doua zi. Acum a fost prima lună
pentru această societate și poate au mai omis străzi. V-am dat un raport de pe luna iunie unde au colectat 35 tone, în
condițiile în care din ianuarie până în iunie Urbanul a colectat 49 tone. Pe lângă acest fapt a scăzut și prețul la gunoi
cu 2 lei.
Dna consilier Leța Mihaela – Dar dacă iau gunoiul de ce nu ne dau saci? Eu am dat 4 saci de gunoi și nu
am primit nimic.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Domnul primar, ce se întâmplă pe strada Tineretului? După ce s-a
asfaltat s-a tot intervenit. Care este motivul?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – În primă fază s-a crezut că problema este de la canalizare. Au săpat 2-3
metri să se vadă dacă sunt infiltrații. Nu era de la canalizare. După ce s-a venit și cu al doilea strat de asfalt s-a lăsat
în permanență. Am făcut sesizare la Raja Constanța și au adus utilaje mari care au săpat până la conducta principală
de azbociment care are o dimensiune foarte mare și nu au găsit nimic. O idee care a fost lansată de specialiști,
diriginți de șantier, e că acolo au fost grădini și au fost foarte multe bransamente ilegale. Dar ceva nu este în regulă
cu terasamentul. Au venit cu piatră și pământ astfel încât să aducă terenul la stadiul inițial. Lăsăm specialiștii să-și
facă treaba. Conducta nu era degradată, iar pămânul nu era umed.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru - S-a lăsat în momentul când s-a asfaltat.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Nu.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – De ce nu s-a lăsat înainte de a se asfalta?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Au săpat 10 m și nu s-a găsit nimic. Dacă țeava nu este spartă, cu
experiența dumneavoastră de consilier local, ce părere aveți? Legat de doamna Leța. Da, vom aduce coșuri de gunoi
și pe Fetești Oraș. Nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că ne-am concentrat pe zona centrală unde și
dumneavoastră de la sat veniți la gară, unde vă văd foarte des pe la băncile din Fetești, vă văd în zona spitalului, vă
văd în zona ambulatoriului, în zona policlinicii vechi și poate aveți și nepoți care vin la școlile și liceele din Fetești
Gară. Am considerat că este foarte important în prima parte să decongestionăm traficul din zona centrală, pentru că
știți foarte bine ce înseamnă când copiii merg la școală și vin din localitățile învecinate, din toate cartierele și efectiv
zona centrală este blocată până la orele 8:00-8:30. Am încercat să decongestionăm acest trafic prin realizarea
parcărilor și trotuarelor, chiar dacă domnului Nistor nu-i convine, pentru că, dacă erau realizate pănă acum, noi
făceam în alte zone. Dar vom continua cu zona centrală. La momentul actual SC Drumuri Municipale are 5 echipe
pe zona centrală. Este o echipă pe cartierul Vlașca pentru realizarea celor două trotuare, stânga –dreapta, avem
echipă pe Fetești Oraș pentru rigole și trotuare. Așteptăm să începem în Coloniști cu strada Țăndărei și Mihail
Sadoveanu în Vlașca. Mai mult decât atât, ar trebui să știți, având și funcția pe care o aveți de consilieri locali, că
prin proiectul european de sistem integrat și transport public în valoare de 11 milioane, toate cele 17 stații de călători
vor fi reabilitate. Atunci noi nu putem să justificăm niște bani la Curtea de conturi, să intrăm să reabilităm stații, în
condițiile în care în scurt timp vom începe reabilitarea efectivă a stațiilor de la Buliga până în Fetești Gară.
Într-adevăr nu sunt conforme, arată urât, nu sunt vopsite, dar așteptăm să implementăm acest proiect, să mulțumim
pe toată lumea.
Dna consilier Leța Mihaela – Așa este, aveți dreptate.

Dl.consilier Nistor Gheorghe – Dar totuși cred că vă înșelați domnul primar că eu nu sunt de acord cu
aceste parcări și trotuare. Cine a spus?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Dumneavoastră pe Facebook.
Dl.consilier Nistor Gheorghe –Dumneavoastră vă faceți treaba, nu faceți nimic deosebit. Vă faceți treaba de
primar.

Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Vă mulțumesc.
Dna consilier Petcu Olga – Ce bine era dacă și ceilalți primari își făceau treaba.

Dl președinte de ședință Velicu Laurențiu mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței ordinare a Consiliului Local.
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