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PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 31.03.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.884/25.03.2021.
Dl.Șoldan Gheorghe –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului
Local. La sedință sunt prezenți 19 consilieri locali din totalul de 19 în funcție, sedința este legal constituită. De
asemenea la sedință participă domnul secretar general Dicianu Nicu. Ședința consiliului local fiind publică avem în
sală și reprezentanți mass-media. Înainte de a intra în dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi voi da cuvântul
domnului secretar general.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – Bună ziua. Pe data de 29.03.2021 am primit Circulara nr.5004 de la
Instituția Prefectului – Județul Ialomița, unde se pune în atenția primăriilor de a lua măsuri pentru respectarea unor
dispoziții legale. Depunerea declarațiilor de avere și de interese și sesizarea Agenției Naționale de Integritate în
situațiile de nedepunere sau refuz de depunere conform Legii nr. 176/2010, art.229 si art.230 din Codul
Administrativ. Vreau să vă spun că, încă mai avem cazuri, consilieri locali, care nu au depus declarațiile de avere și
de interese, care vor fi înștiințați prin email pentru a depune aceste declarații de avere și de interese. De asemenea,
pentru consilierii locali, la începutul fiecărei ședințe vor fi prelucrate prevederile art.228 din Codul administrativ și
se va consemna în procesul – verbal al ședinței că există sau nu există astfel de situații, pentru a evita nulitatea
actelor administrative adoptate sau eventuale prejudicii aduse terților. Vă reamintesc prevederile art.228 din Codul
administrativ, unde sunt următoarele prevederi:
“Articolul 228
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr.
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la
emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv,
care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine
venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către
acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la
alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul
personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesulverbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru
cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot
la adoptarea acestei hotărâri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1)
sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de
interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de
maximum 6 luni.”
Pentru ședința de astăzi nu există consilieri locali care se află sub incidența prevederilor art.228 din
O.U.G.nr.57/2019.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 24.02.2021. Se exprimă
19 voturi ”pentru”
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Dacă îmi permiteți, voi retrage de pe Ordinea de zi proiectul de
hotărâre nr.3, privind casarea unor mijloace fixe în urma inventarierii anuale din anul 2020.
Dl.președinte de ședință – În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 inițiatorul are dreptul să
retragă de pe ordinea de zi proiecte de hotărâre. Stimați colegi, în acest context, vom avea pe Ordinea de zi un
număr de 14 proiecte de hotărâri.
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotarare 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
2.Proiect de hotarare privind darea în administrare către Direcția de Administrare a Domeniului Public și
Privat Fetești a unor imobile din domeniul public al municipiului Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotarare privind aprobarea casării unor mijloace fixe în urma inventarierii anuale din anul 2020
– Proiect retras
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită către Protopopiatul Fetești a imobilului teren și
construcții situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 381, județul Ialomița
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.Proiect de hotarare 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
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale datorate
bugetului local al municipiului Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
7.Proiect de hotarare privind aprobarea unui număr de 6 (șase) autorizații taxi care vor fi eliberate în urma
derulării procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi la
nivelul municipiului Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 310,00
mp., situat în municipiul Feteşti stradaToporașilor, nr.2, lot 159, zona Vinalcool,către domnul Husar Marian
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Fetești
strada Prelungirea Grâușor, bl.F6, sc.D, et.1, ap. 68, către domnul Untea Viorel
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
10.Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny”
Feteşti

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
11.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L.Fetești nr.28/24.02.2021 privind aprobarea trecerii
imobilului-teren cu NC 22029 înscris în cartea funciară nr. 22029 în suprafată de 1973 mp din inventarul domeniului
public în inventarul domeniului privat al municipiului Fetești, completarea Anexei la H.C.L.nr. 150/26.11.2015
privind actualizarea bunurilor domeniului privat al municipiului Fetesti și transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de
proprietate către Parohia ”Sfânta Treime” a terenului în suprafață de 1973 mp situat în municipiul Fetești, strada
Călărași, nr. 536, județul Ialomița, pe care se află amplasată Catedrala Ortodoxă
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
12.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L.Fetești nr.157/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale în Municipiul Fetești pentru anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
13.Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.Feteşti nr.160/23.12.2020
privind aprobarea tarifelor practicate de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Feteşti pentru
serviciile prestate în anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
14.Proiect de hotarare pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local Feteşti nr.177/23.12.2020
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.33337/04.11.2004 pentru terenul în suprafață de 60,00
mp situat în municipiul Fetești, Piața Agroalimentară Fetești Gară aferent spațiului comercial deținut de către SC
AGRICHIM SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
15.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada aprilie – iunie 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
16.Raportul Primarului Municipiului Feteşti privind starea economica, socială şi de mediu a municipiului
Feteşti.
17.Diverse
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi ''pentru''
Se dă citire Ordinii de zi suplimentare:
1.Proiect de hotarare privind modificarea şi 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
2.Proiect de hotarare 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
3.Proiect de hotarare privind aprobarea modelului protocolului de colaborare între Direcția de Administrare
a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Stelnica, județul Ialomița, pentru prestarea serviciilor de gestionare
a câinilor fără stăpân
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotarare pentru organizarea reţelei şcolare pe raza Municipiului Feteşti în anul şcolar 20212022
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 19 voturi ''pentru''
Punctul 1. Proiect de hotărâre 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 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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea 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 2.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Administrare a Domeniului
Public și Privat Fetești a unor imobile din 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
-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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.31/31.03.2021 hotărâre privind darea în administrare către
Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești a unor imobile din domeniul public al municipiului
Fetești
Punctul 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe în urma inventarierii anuale din
anul 2020
Proiectul a fost retras de inițiator
Punctul 4.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Protopopiatul Fetești a imobilului
teren și construcții situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 381, 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
-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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.32/31.03.2021 privind atribuirea în folosință gratuită către
Protopopiatul Fetești a imobilului teren și construcții situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 381, județul
Ialomița
.

Punctul 5.Proiect de hotărâre 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 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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea 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 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale
datorate bugetului local 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
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dna consilier Petcu Olga – La comisia economică am constatat că art.2 din Procedură nu era complet.
Domnul secretar general a anunțat serviciul Impozite și Taxe și s-a adus completare la acest articol, prin
amendament. Art.2 din procedură va avea următorul conținut:
”Art. 2 - Beneficiarii eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local.
Prezenta procedură se aplică contribuabililor, persoane fizice și juridice de drept public sau privat, indiferent de
modul de organizare, pentru o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestora.
Pentru contribuabilii care nu constituie niciun fel de garanție potrivit prezentului capitol, esalonarea se acorda pe cel
mult 6 luni.”
Dl.președinte de ședință supune la vot amendamentul și se exprimă 19 voturi ”pentru”
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu
amendament.
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.34/31.03.2021 privind aprobarea Procedurii de eșalonare la
plată a obligațiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului Fetești
Punctul 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 6 (șase) autorizații taxi care vor fi eliberate
în urma derulării procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de
taxi la nivelul 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
-dna Gogotă Adina- președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dna consilier Petcu Olga – Pe total municipiu avem 35 autorizații taxi și nu sunt toate eliberate. S-a făcut
proiect de hotărâre pentru 6 autorizații în eventualitatea că vor mai fi solicitări.
Dl.consilier Chiru Valentin – Cred că ar trebui făcut ceva. Pentru autoturismele care beneficiază de aceste
autorizații, să ne gândim, să vă gândiți în vreun fel, adică să nu mai acceptăm motoare diesel. Toate taxiurile din
Fetești să fie minim benzină.
Dl.președinte de ședință – Nu cred că putem noi să interzicem.
Dl.consilier Chiru Valentin – Ba eu zic că putem. Condiția este: la Fetești motorizarea să fie benzină.

Dl.președinte de ședință – Acel taximetrist trebuie să îndeplinească niște condiții legale.
Dl.consilier Chiru Valentin – Pentru viitor. Putem să ne gândim la binele orașului, al copiilor, al nostru, să
încercăm încet, încet să urmăm exemplul altor orașe din țară și să mergem în direcția care trebuie.
Dl.consilier Velicu Laurențiu – Într-un alt proiect de hotărâre.
Dl.consilier Chiru Valentin – Da, trebuie găsită o modalitate de a-i informa.
Dl.consilier Sima Cătălin – Mă așteptam să fie ocupate toate aceste locuri. Acum 2 ani au fost discuții și
chiar am vorbit cu câțiva taximetriști că e insuficient numărul de autorizații și observ că nu sunt complete. Acum
trebuie să-i lăsăm să facă acest serviciu.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.35/31.03.2021 privind aprobarea unui număr de 6 (șase)
autorizații taxi care vor fi eliberate în urma derulării procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea
activității de transport în regim de taxi la nivelul municipiului Fetești
Punctul 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă
de 310,00 mp., situat în municipiul Feteşti strada Toporașilor, nr.2, lot 159, zona Vinalcool, către domnul Husar
Marian
-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
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.36/31.03.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi
vânzarea terenului în suprafaţă de 310,00 mp., situat în municipiul Feteşti strada Toporașilor, nr.2, lot 159, zona
Vinalcool, către domnul Husar Marian
Punctul 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea apartamentului situat în
Fetești strada Prelungirea Grâușor, bl.F6, sc.D, et.1, ap. 68, către domnul Untea Viorel
-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
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.37/31.03.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi
vânzarea apartamentului situat în Fetești strada Prelungirea Grâușor, bl.F6, sc.D, et.1, ap. 68, către domnul Untea
Viorel
Punctul 10.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” Feteşti
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate

-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.consilier Mitache Gheorghe – La medicul rezident Ionescu Angela, în Raportul de fundamentare se trece
de la I la III. În referatul domnului primar se trece de la I la II, ceea ce mi se pare normal. Cum este corect?
Dna consilier Petcu Olga – În Consiliul de administrație de la Spital, am dat aviz de legalitate. Este corect
de la I la III. Are vechimea necesară.
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.38/31.03.2021 privind modificarea statului de funcții al
Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti
Punctul 11.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.Fetești nr.28/24.02.2021 privind aprobarea
trecerii imobilului-teren cu NC 22029 înscris în cartea funciară nr. 22029 în suprafată de 1973 mp din inventarul
domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Fetești, completarea Anexei la H.C.L.nr.
150/26.11.2015 privind actualizarea bunurilor domeniului privat al municipiului Fetesti și transmiterea cu titlu
gratuit a dreptului de proprietate către Parohia ”Sfânta Treime” a terenului în suprafață de 1973 mp situat în
municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 536, județul Ialomița, pe care se află amplasată Catedrala Ortodoxă
-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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.39/31.03.2021 pentru modificarea H.C.L.Fetești
nr.28/24.02.2021 privind aprobarea trecerii imobilului-teren cu NC 22029 înscris în cartea funciară nr. 22029 în
suprafată de 1973 mp din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Fetești,
completarea Anexei la H.C.L.nr. 150/26.11.2015 privind actualizarea bunurilor domeniului privat al municipiului
Fetesti și transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate către Parohia ”Sfânta Treime” a terenului în suprafață
de 1973 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 536, județul Ialomița, pe care se află amplasată Catedrala
Ortodoxă
Punctul 12.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L.Fetești nr.157/23.12.2020 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale în Municipiul Fetești pentru anul 2021
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.40/31.03.2021 pentru modificarea H.C.L.Fetești
nr.157/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Fetești pentru anul 2021
Punctul 13.Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.Feteşti
nr.160/23.12.2020 privind aprobarea tarifelor practicate de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat
Feteşti pentru serviciile prestate în anul 2021
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre

Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.41/31.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei la
H.C.L.Feteşti nr.160/23.12.2020 privind aprobarea tarifelor practicate de Direcția de Administrare a Domeniului
Public și Privat Feteşti pentru serviciile prestate în anul 2021
Punctul 14.Proiect de hotarare pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local Feteşti nr.177/23.12.2020
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.33337/04.11.2004 pentru terenul în suprafață de 60,00
mp situat în municipiul Fetești, Piața Agroalimentară Fetești Gară aferent spațiului comercial deținut de către SC
AGRICHIM SRL
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dna consilier Petcu Olga – Am citit motivarea Prefecturii. Nu există o evidență a contractelor de
concesiune?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Ce este de făcut domnule secretar?
Dna consilier Petcu Olga – Nu există o evidență clară, ca atunci când expiră să anunțe și să se
prelungească?
Dl.consilier Sima Cătălin – Sunt totuși 3 ani și ceva.
Dna consilier Petcu Olga – Am rugămintea, în momentul în care domnul primar inițiază astfel de proiecte,
să vină domnul director la comisie, să susțină, pentru că altfel toate se răsfrâng asupra dumneavoastră domnule
secretar.
Dl.Dicianu Nicu – Eu am anunțat compartimentele de resort pentru a se prezenta la comisiile de
specialitate. La ședința în plen nu au venit pentru că este această situație de pandemie.
Dna consilier Petcu Olga – Au spațiu domnule secretar.
Dl.Dicianu Nicu – Dacă se dorește ca cei care nu au fost la comisie să vină în plen, mi se pare corect. Eu vă
spun că domnul Lungu și astăzi este în concediu.
Dna consilier Petcu Olga – La comisie domnul Lungu nu a venit, doamna director nu a venit.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Să ne spună domnul secretar ce este de făcut!
Dl.Dicianu Nicu – Anume ce doriți domnule consilier?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Din 2017 contractul este expirat, noi am aprobat și Prefectura s-a
sesizat.
Dl.Dicianu Nicu–Aceste proceduri în ceea ce privește evidența contractelor vor fi puse la punct. Într-adevăr
datorită volumului de lucru, a rolurilor fiscale, există o anumită încetineală. Dar lucrul acesta nu este scuzabil. Ce i
care au aceste evidențe, de la impozite și de la Directia tehnică, trebuie să le coreleze.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – În viitor putem să-i concesionăm din nou?
Dl.Dicianu Nicu – Nu pot să vă răspund acum exact.

Dl.consilier Sima Cătălin – A fost totuși o perioadă de 3 ani și ceva în care Primăria nu a încasat.
Dl.Dicianu Nicu – Acest concesionar a achitat la zi. Vă mai spun și altceva. În condițiile în care nu se
prelungește contractul de concesiune, exista în dreptul civil, instituția tacitei locațiuni, unde se continuă contractul în
aceleași condiții, plată, termene, cu singura deosebire că nu mai are un titlu asupra folosinței. În momentul în care
părțile își îndeplinesc obligațiile iar concedentul nu-l evacuează de pe teren pe concesionar, atunci nu există motive
pentru care să nu se ajungă la o formă legală de folosință.
Dl.consilier Chiru Valentin – Dacă cineva plătește o sumă către Primărie, cum e cazul de față fără contract,
i se eliberează o chitanță. Dacă nu are contract în spate, nu știu cât de bine dă în gestiunea banilor. Banii vin în baza
unei chitanțe.
Dl.Dicianu Nicu – Să înțeleg că dmneavoastră sunteți specialist în regimul banilor publici?
Dl.consilier Chiru Valentin – Nu stăpânesc acest domeniu.
Dl.Dicianu Nicu – Dar întrebați din el.
Dl.Chiru Valentin – Știu că se emite o chitanță către o taxă, o plată, în spatele acelei chitanțe trebuie să stea
un contract sau o factură.
Dna consilier Petcu Olga – Vreți să spuneți că acea chitanță trebuie înregistrată în contractul respectiv, să
se vadă că într-adevăr cel care a concesionat și-a plătit. Atunci, dacă această chitanță s-a descărcat în dreptul
contractului, nu s-a văzut că acel contract este expirat din 2017?
Dl.consilier Chiru Valentin – Asta vroiam să scot în evidență.
Dna consilier Petcu Olga – La sfărșitul anului se vede cine a plătit, cine trebuie să plătească.
Dl.consilier Sima Cătălin – Trebuie o evidență clară. Domnul secretar, cu tot respectul, este ședința
Consiliului local și nu e prima dată când observ că vă supărați dacă sunteți întrebat. Îmi pare rău că dumneavoastră
trebuie să răspundeți, dar nu o luați așa personal. Au fost niște întrebări, noi reprezentăm niște cetățeni, niște
interese.
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.42/31.03.2021 pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local
Feteşti nr.177/23.12.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.33337/04.11.2004 pentru
terenul în suprafață de 60,00 mp situat în municipiul Fetești, Piața Agroalimentară Fetești Gară aferent spațiului
comercial deținut de către SC AGRICHIM SRL
Punctul 15.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada aprilie – iunie
2021
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl. președinte de ședință – La acest proiect de hotărâre vom face propuneri pentru un nou președinte care
va conduce ședințele Consiliului local în perioada aprilie - iunie 2021. Vă rog să propuneți.
Dl.consilier Velicu Laurențiu propune pe dna consilier Petcu Olga.

Dl.consilier Nistor Gheorghe propune pe dl.consilier Sima Cătălin.
Se supune la vot prima propunere. Se exprimă 12 voturi ”pentru” și 7 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru,
dl.Chiru Valentin, dl.Nistor Gheorghe, dl.Văduva Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, dna Petcu Olga)
Dl președinte de ședință – Cea de-a doua propunere nu se mai supune la vot. Urmare votului exprimat,
președinte de ședință pentru perioada aprilie - iunie 2021 va fi dna consilier Petcu Olga.
Se adoptă cu 12 voturi ''pentru'' și 7 abțineri, Hotărârea nr.43/31.03.2021 privind alegerea preşedintelui de
sedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2021
Punctul 16.Raportul Primarului Municipiului Feteşti privind starea economica, socială şi de mediu a
municipiului Feteşti.
Ordine de zi suplimentară:
Punctul 1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015
-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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.44/31.03.2021 privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin
H.C.L.nr.150/26.11.2015
Punctul 2.Proiect de hotărâre 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
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea 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 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului protocolului de colaborare între Direcția de
Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Stelnica, județul Ialomița, pentru prestarea serviciilor
de gestionare a câinilor fără stăpân
-se prezintă raportul compartimentului de specialitate
-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Avem aici niste prețuri. Ceea ce nu văd e hrana. Este prețul de cazare 17
lei, probabil aici e inclusă hrana.

Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Da, aici este inclusă hrana. Procedura va fi : UAT Stelnica îi
capturează și îi ține într-un loc, noi mergem și îi ridicăm. Prin acest lucru ne-am gândit că poate mai scăpăm de
câinii care apar peste noapte în oraș.
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.46/31.03.2021 privind aprobarea modelului protocolului de
colaborare între Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și comuna Stelnica, județul Ialomița,
pentru prestarea serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân
Punctul 4.Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare pe raza Municipiului Feteşti în anul şcolar
2021-2022
-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 19 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 19 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.47/31.03.2021 pentru organizarea reţelei şcolare pe raza
Municipiului Feteşti în anul şcolar 2021-2022
Punctul 17. Diverse.
Dl.președinte de ședință – Am să ridic eu o problemă, pentru că sunt cel care a dat citire și a condus această
ședință. Am văzut că există o bună comunicare între conducerea Primăriei, domnul primar, domnul viceprimar, cu
cetățenii, noi, indiferent, în mediul online, fizic de la om la om. A apărut și pe Facebook o solicitare, chiar și eu am
fost abordat de mai multe persoane din zonă și se referă la circulația rutieră în zona ROROM, unde este linie dublă
continuă. Acolo sunt societăți, ROROM, Mega Shop, de cealaltă parte, spălătoria auto și Fabrica de pâine Zina. Toți
solicită și eu sunt pentru, să luăm măsurile necesare din punct de vedere legal, linia să fie întreruptă, să se dea
posibilitatea să nu se mai încalce regulile de circulație. O singură linie discontinuă ar rezolva problema în zonă și
atunci nici cetățenii nu ar mai fi puși în situația să ia amendă sau să li se suspende permisul de conducere. Au fost
mai multe discuții. E o situație de interes general. Haideți să discutăm ce e de făcut.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Zona respectivă aparține de Drumuri Naționale. Nu cred că ar fi o
problemă ca noi să facem o solicitare în acest sens, în schimb cred că ar fi o problemă pentru aprobare, deoarece
acolo este și curbă. Nu cred că poliția va da aviz pentru linie discontinuă exact după curba de la pod. Mă gândesc că
acolo ar merge, dar nu în zona ROROM, un sens giratoriu, dar acolo unde este linie discontinuă.
Dl.președinte de ședință – Înainte acolo era Fabrica de pâine, aveau două intrări și era linie discontinuă.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Unde acum este magazinul chinezesc era terenul de la fabrica si pe
acolo ieșeau masinile.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Nu cred că răspunsul va fi favorabil.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – La ora asta acolo în curbă nu este linie continuă, nu este marcat. Cine
face stânga nu va rămâne fără carnet.
Dl.președinte de ședință – Exact ca și la semaforizare, cand vii de pe strada Depoului și faci dreapta. Acolo
nu trebuie decât să te asiguri.
Dl.consilier Chiru Valentin – Cu o condiție, să ai banda unu liberă.

Dl.consilier Sima Cătălin – Acolo trebuie să se interzică staționarea, să rămână banda unu liberă.
Dl.președinte de ședință – Un ultim aspect. Viteza în localitate este de 50 km/h și nu văd sau nu-mi dă
dreptul nimeni să cobor sau să urc podul cu mai mult de 50 km/h, mai ales că nu e o curbă strânsă, iar vizibilitate
există.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Da, vom face o solicitare.
Dl.consilier Sima Cătălin – Adăugați acolo, eventual o soluție.
Dl.consilier Chiru Valentin – Vă transmit pe grupul de consilieri câteva poze. Aș fi vrut cu domnul primar,
dar din păcate îl am pe domnul viceprimar, îi apreciez tinerețea și curajul, dar nu am ce să-i fac. Vă trimit fotografii
cu zonele limitrofe pline de gunoaie.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Este foarte bine, pentru că domnul viceprimar se ocupă de problema
curățeniei. Ați nimerit omul.
Dna consilier Petcu Olga – Să înțeleg că în aceste poze sunt persoanele care au aruncat gunoiul?
Dl.consilier Chiru Valentin – Nu, sunt persoanele care au ieșit la plimbare. Oamenii vor să iasă, dar nu în
mijlocul orașului în aglomerație. Asta e zona Fetești Oraș. Vă mai transmit încă ceva. Aveți zonele: GSPD până la
zona Piață Fetești Oraș, Stația meteo, zona service auto Răican. Un dezastru ecologic. În zona strada Fabricii, pe
lungimea celui de-al doilea dig de apărare împotriva inundațiilor sunt depozitate zeci de mașini de moloz, bucăți
mari de beton. Din spusele oamenilor care locuiesc în zonă, sunt aduse acum 2 ani de cei care au spart placa
betonată din curtea Fabricii de tricotaje pentru a construi magazinul Lidl. Acest moloz s-a adus cu acordul tacit al
Primăriei. Asta spun oamenii, eu nu am nicio dovadă. Acum, cât ne costă pe noi să-l luăm de acolo, să-l ducem
undeva, unde nu știu și se mai naște o întrebare. Acum, dacă pozele ar ajunge la Mediu, ce amenzi ar încasa
Primăria?
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Când s-a început construcția la Lidl și s-a depozitat gunoi acolo, eu am
vorbit personal cu domnul primar și mi-a confirmat că a dat acceptul și că Lidl într-o perioadă de timp îl va lua de
acolo. Acum, cetățenii din zonă ce spun, dacă Primăria este de acord să se depoziteze acolo, ei de ce să nu arunce.
Dl.consilier Chiru Valentin – Pe malul brațului Borcea, de la GSPD până la Piața Fetești Oraș, e dezastru.
La cimitirul de la Fetești Oraș întinderea gunoaielor e pe mii de metri pătrați, inclusiv în zona Stației meteo și
service auto Răican, la fel. Cuvântul este dezastru. Ne batem joc de noi. Eu l-aș întreba pe domnul primar, pentru că
a fost 4 ani viceprimar. De ce? De ce? De ce?
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Cunosc toate zonele pe care le-ați amintit. Eu în fiecare seară între
orele 19 și 2100 sunt pe teren. Eu pe Vlașca și domnul primar pe Coloniști, împreună cu Poliția Locală, tocmai
pentru a încerca să descurajăm astfel de acțiuni. Inclusiv astăzi am fost pe teren cu inspectorul de mediu din
Primărie. Noi încercăm să facem un plan să strângem gunoaiele și să scăpăm de ele. Să știți că este foarte greu, nu se
poate face totul într-o zi. Ne-am gândit să începem cu zona 804, pentru că și acolo sunt foarte multe gunoaie
aruncate necontrolat. Dacă aveți timp, vă rog să mergeți pe zona de la Vivani spre Vlașca și să vedeți că ne-am
apucat de treabă. Ideea este că nu avem 300 de oameni sa-i luăm zilnic la astfel de activități.
00

Dl.consilier Sima Cătălin – Nu asta e soluția.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Dăm și amenzi.
Dl.Chiru Valentin – Dacă îl aveam aici pe domnul primar alta era atitudinea mea.

Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan - Vă rog să spuneți.
Dl.consilier Chiru Valentin – În primul rând nu aveți vechime în spate, sunteți venit odată cu mine în acest
consiliu.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Eu vă spun ce am făcut pe partea de curățenie și de amenzi.
Dl.consilier Chiru Valentin – Nu contest, dar Poliția Locală nu este pusă la treabă.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Nu este adevărat. Data viitoare vă voi aduce o situație cu procesele –
verbale de amenzi de la Poliția Locală.
Dl.consilier Chiru Valentin – Puteți să faceți și mai mult decât atât. Eu nu fac parte din echipa
dumneavoastră. Poliția Locală nu-și face treaba, nu trebuie să facă serviciu împreună cu Poliția Națională.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Până acum Poliția Locală a constat într-o singură patrulă. De la 1
aprilie vor reveni la noi, în schimb o patrulă va sta non-stop pe partea de verificare COVID și o altă patrulă va fi
blocată la Centrul de vaccinare. Și ramâne o singură patrulă care să-i prindă pe acei 5 cetățeni care aruncă gunoiul.
Dar acei 5 cetățeni sunt plătiți de alți 5000 de cetățeni să le arunce gunoiul. Noi îi amendăm mereu pe acești 5 care
sunt prinși, care nu plătesc amenzile. Unul dintre ei are 6 miliarde lei de plată. L-am dat în judecată și după 1 an a
primit muncă în folosul comunității. Acum, spuneți-mi și mie cum rezolvăm această problemă.
Dl.consilier Chiru Valentin – Și colegul Niță are o problemă cu cimitirul din Coloniști. Eu am o problemă
la cimitirul din Fetești Oraș. Acest cimitir a devenit neîncăpător. Pe latura de Vest s-a extins cu acordul tacit al
oamenilor. Pe lângă faptul acesta că oamenii au dat dovadă de bună-credință, cimitirul de la Fetești Oraș are alocat
în stânga și dreapta porții de acces, 5000, respectiv 3000 metri pătrați, ocupați abuziv de cetățeni și pe aceste locuri
sunt și construcții. În condițiile în care pe oameni o să-i îngropăm pe verticală, de ce se ocupă abuziv aproape 1 ha
de teren de diverși cetățeni? Unii dintre ei spun că au acordul primarului.
Dna consilier Petcu Olga – Ce acord?
Dl.consilier Chiru Valentin – Eu vă spun ce se întâmplă. De ce există de atâta timp o Hotărâre a Consiliului
Local din 2016, votată în unanimitate, cu o anexă care se referă doar la Cimitirul Central unde se spune că se dă
DADPP-ului în administrare și nu se întâmplă nimic? Cui să mă adresez? Sunt nereguli. În fotografiile pe care vi
le-am trimis sunt și căsuțe făcute de cetățeni în zona cimitirului. Suntem la Săpânța. Mai devreme domnul
viceprimar spunea să dăm teren pe Aleea Betonată că trebuie să respecte un PUZ. Care PUZ domnule viceprimar?
Nu respectă nimeni niciun PUZ, să vă intre bine în cap! Nicăieri. Aceste invocări, ca și la gunoi, avem legi care nu
se aplică sau nu are cine să le aplice, nu știu, nu conduc eu orașul ăsta, habar n-am. De 6 luni de zile conduceți
orașul, nu am ce să vă fac. Sunt atâtea probleme mari și noi postăm niște lucrări, niște parcări. Nu zic, nota bene. Să
nu credeți că și-a schimbat pământul rotația.
Dl.președinte de ședință – Haideți să depășim momentul. E bine că se face și mergem într-o direcție bună.
Să facem front comun la muncă voluntară.
Dl.consilier Chiru Valentin – Putem să ne întâlnim și neoficial dacă vreți și dumneavoastră și aveți nevoie
și de părerile noastre.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Domnul Chiru, o să va invit să vă arăt niște probleme care au început
acum 8-10 ani. Să-mi spuneți atunci dacă vi se pare normal. Eu nu iau apărarea nimănui, dar să știți la ce am avut
până acum domnul primar chiar face mai multe decât au făcut ceilalți, pentru că văd cum se mișcă lucrurile. Sunt de
acord cu ce spuneți pentru că sunt niște inadvertențe foarte mari. La partea de construcții vorbim peste un an.

Dl.consilier Chiru Valentin – De ce nu acum?
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefam – Mă refer la faptul să se vadă. Lumea nu va mai construi...
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Spuneți-ne concret!
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Ați fost consilieri atâția ani și nu ați sesizat nimic.
Dl.consilier Gheorghiu Alexadnru – Dacă nu existau autorizații am sesizat.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Sunt curios.
Dl.consilier Sima Cătălin – Câteva soluții. Problema gunoiului trebuie atacată de la rădăcină. Atâta timp cât
încă mai avem 50% din populație cu contract la URBAN, normal că cei de la curți duc gunoiul în depozitele
necontrolate. Aici trebuie făcut ceva. Eu am vorbit și cu domnul primar și să-i chemăm pe cei de la URBAN la o
ședință. Era foarte bine dacă scăpam de ei anul trecut și nu mai luau licența. Pe partea de management deșeuri nu s-a
mai făcut nimic. Mulți cetățeni spun că de la ghene se ia gunoiul menajer împreună cu cel reciclabil. Nu mai au nicio
jenă. Au obținut prețul pe cantitatea de gunoi predată la VIVANI. Pe ei îi interesează doar cantitatea să fie cât mai
mare și apoi să plătească cetățenii onești care au contract. Aici trebuie să facem ceva și să-i identificăm pe cei fără
contracte. În zona unde sunt depozitele neautorizate, ai luat frumușel pe cei care au contract și îi identifici pe ceilalți.
Am două liste, una de la Primărie, una de la URBAN, le-am suprapus și i-am văzut. Te-ai dus direct și-i spui dacă în
30 de zile nu ți-ai făcut contract, înseamnă că tu ești unul dintre cei care aruncă necontrolat. În primul rând trebuie
să-i prindem. Dacă nu are contract e suspect pentru mine. O altă problemă, Poliția Locală are 30 de agenți, cu șefi cu
tot.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – 24
Dl.consilier Sima Cătălin – Suntem în pandemie, dar aspectele de curățenie trebuie urmărite. Dacă l-ai
văzut pe om că face așa ceva, afișează-l, distribuie, amendează-l până la maxim. Dacă cetățeanul bun trebuie să
suporte mizeria și prețul mare, atunci ce am făcut? Avem destui inspectori în Primărie. Ce fac ei? Nu putem să-i
împărțim pe zone? Dacă s-ar putea organiza Poliția Locală pe zone, ar fi și mai bine.
Dl.consilier Chiru Valentin – Nu cu mașinile, cu bicicletele sau cu vehicule de teren, pe sectoare și camere
de luat vederi de înaltă rezoluție.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – La camere lucrăm. Vom monta și în parcuri, chiar și în zonele
limitrofe. Acum vom lucra la un plan împreună cu cei de la URBAN, exact cum spuneați și dumneavoastră, să-i
identificăm pe cei fără contracte.
Dl.consilier Sima Cătălin – La scările de bloc aș fi afișat. E o treabă de bază, nu poți să spui că locuiești
acolo dar nu produci gunoi. Și mai am o problemă. Mulți cetățeni de la blocuri, eu nu stau la bloc să nu credeți că
sunt și eu implicat acolo, mi-au spus că se fac abuzuri cu privire la tarifarea apei și canalizării. Adică, încasatorii de
la RAJA pun mai mult consum, deși cetățenii și-au montat apometre de precizie mai mare tip ”C” și li se pun
consumuri mai mari cu până la 50%. Am primit astfel de sesizări din zona T-uri și chiar din zona Primăriei, acolo
unde nu sunt asociații de proprietari. Nu este normal. Oamenii au înțeles, au făcut niște cheltuieli, au făcut aceste
investiții, dar după părerea mea RAJA trebuia sa le suporte, dacă vrea să contorizeze, la fel cum fac cei de la
Electrica sau Distrigaz. Cei de la apă și canal sunt singurii care nu trec indexul pe factură, poate să treacă acolo
orice. La gaz, la energie electrică, îți trece indexul nou, indexul vechi. Aici poate să pună orice și de aceea trebuie
discutat. Acestea sunt nemulțumiri de la oameni. Treci în plus o lună, două luni, dar la trei luni să vină cititorul și să
facă regularizarea.
Dl.consilier Văduva Marin – Ducem lipsă de coșuri de gunoi stradale.

Dl.președinte de ședință – Subscriu la tot ce s-a spus cu privire la gunoi. Vă propun să ne întâlnim într-o
seară, amical, pe biciclete, pe jos, să vedeți că peste tot, la margine, e un dig de gunoaie. De-a lungul timpului am
făcut acțiuni din punct de vedere igienic, politic, civic, în campanii, chiar și pe mandatul fostului primar Catrinoiu
am mers la plantat pomi și curățenie, acțiuni de ecologizare. Haideți să stabilim, eu vin cu cea mai mare plăcere, să
dăm un exemplu, unde vreți, luăm o zonă, să zicem Piața Fetești Oraș, ecologizăm, strângem în 2-3 ore 20-30 saci și
veți vedea că după o săptămână va fi la fel. Niciodată nu am fost de acord cu măsurile coercitive de prima dată. Eu
am ce am cu nesimțirea, cu bunul simț. Haideți să dăm și noi exemplu, cu saci menajeri, mănuși de unică folosință,
venim nu că suntem consilieri locali, acțiunea Feteștiul curat, participăm. Cine vrea? Eu sunt de acord.
Dl.consilier Chiru Valentin – O să fie în câteva zile la fel. Noi aici ar trebui să gasim soluții.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Eu am fost duminică prin parc. Copiii de 15-16 ani nu au nici cel mai
mic bun simț. Aruncau gonoiul pe jos și nu la coș.
Dl.consilier Chiru Valentin – Puterea exemplului și cu bun simț. Știți cum se nasc astea? Cu parul din
fragedă pruncie. Adică primăria îl bate pe tată cu amenzi până îl căpiază, abia apoi îl învață pe copil că nu are voie
să arunce hârtia oriunde.
Dl.președinte de ședință – Așteptăm propunerea de voluntariat.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Eu vă sugerez să acordați mare atenție autotaxării. Și acolo e o zonă de
gunoi. În viitorul cel mai apropiat pe acolo vor trece miniștri și alți oameni din ministere, pentru că vor începe
lucrările la pod. Acolo se impune curățenie cu cei de la Legea 416. A doua problemă pe care am discutat-o și la
comisia economică, consider că este puțin o zi pe lună să se ia gunoiul selectiv. Eu fac 3-4 saci pe lună. Ar trebui
măcar de două ori pe lună. Cei de la URBAN vor spune probabil că nu au mașină sau alte motive. Dar, avem
formulare contract. Un contract cu DADPP-ul să-i pună la dispoziție remorci și să încerce să rezolve situația. Ideea e
că lumea nu va mai selecta pentru că nu are nici saci și îl va amesteca cu cel menajer și menajerul se duce pe cântar
și se întoarce pe factură la noi. A treia problemă și ultima, totul a plecat de la ideea cumpărării de saci de la ei.
Suntem puși în situația să cumpărăm saci. Ei nu aduc saci decât pentru selectiv, pentru menajer nu au. E bine să știți
în condițiile în care vă veți întâlni.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Sunt mandatat de cetățenii care locuiesc în zona Depoului, mai precis strada
Dumbravei, strada Libertății, strada Nouă. În perioada campaniei electorale s-a venit cu un strat de piatră neadecvat.
Acele străzi actualmente sunt pline de gropi. Cetățenii vă roagă să aduceți utilaje să îndrepte drumul și să luați
piatra aceea. Practic cu acea piatră nu se face nimic, va rămâne în continuare o sursă de gropi. Cetățenii sunt
nemulțumiți pentru că și-au distrus mașinile.
Dl.consilier Gherghiu Alexandru – Da, dar s-au dat 60 miliarde lei anul trecut pentru repararea străzilor și
mergeți acum în toate cartierele să vedeți cum arată străzile.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Acea piatră este un deșeu de la balastiere și de la cei care procesează piatra.
Ea se pune pentru umplutură, nu pentru îndreptat străzi.
Dl.președinte de ședință – Am înțeles ideea. Eu m-aș bucura să fie în fiecare an campanie și să se miște
lucrurile în direcția bună. Vreau să vă spun un lucru. Înainte de campanie în toată țara lucrurile se mișcă. Și la noi
s-au mișcat chiar în ultima campanie.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – S-au mișcat prost. S-au făcut lucrări proaste. Nu este de vină domnul
primar.

Dl.președinte de ședință – De exemplu, candidatul dumneavoastră, domnul Catrinoiu, a adus utilaje de la
CNAIR și a făcut strada Depoului. În altă ordine de idei, domnul Catrinoiu a spus că e depusă documentația pentru a
se rezolva și cu acel sens giratoriu, care arată urât acolo. A trecut aproape un an de zile și nu s-a mișcat nimic. Ce
facem? Așteptăm o altă campanie? Vreau să vă spun că perioada cu pietruitul a cam trecut. Iată, acum a început
normalitatea cu asfaltarea. Chiar și în această perioadă, vrem, nu vrem, există acel proiect de sistem integrat de
transport și numai pe zona Coloniști...
Dl.consilier Niță Sebastian – Da, numai în Coloniști și o stradă în Vlașca, atât. Nu trebuiau alocate milioane
de lei în autobază, trebuiau mai multe străzi asfaltate.
Dl.președinte de ședință – Așa a fost proiectul.
Dl.consilier Sima Cătălin – Ce faci cu autobaza pe reparații dacă autobuzele sunt electrice? Mă gândesc și
eu. Se dau niște bani degeaba.
Dl.președinte de ședință – E bine că se asfaltează, e bine că se fac parcări.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Multe străzi nici nu aveau nevoie de piatră. Le-au distrus cu piatra.
Dl.președinte de ședință – Ați văzut strada Parcului la intrare, lângă Școala nr.8? Tot așa s-au făcut gropi
din cauza la piatră.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Și cine a cumpărat piatra? De ce? S-au făcut niște investiții. Sunt curios,
acum că s-au alocat 12 miliarde lei vechi de către Consiliul Județean Ialomița, să văd cum se vor folosi acești bani.
Să facem o treabă bună.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Acum ceva timp au fost cei de la Mediu în Primărie.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Pe teren, nu în Primărie.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Bineînțeles. Și ce au constatat?
Dl.viceprimar Stoian Sergiu Ștefan – Au fost în zona 804. Eu eram în carantină, domnul primar a mers pe
teren. Da, pentru zona 804 au fost sesizări, a venit Garda de Mediu, a constatat neregulile și ne-au dat măsuri de
îndeplinit. Nu știu de amendă.
Dl președinte de ședință Șoldan Gheorghe mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței ordinare a Consiliului Local.
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