ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.2909/20.12.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 20.12.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.2098/20.12.2021.
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.
Absenți: dl.Șoldan Gheorghe, dl.Ion Leonard, dl.Niță Sebastian (prezent începând cu pct.nr. 4). 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 Serviciu
Strategie Dezvoltare). La ședință mai participă: dl.Stănescu Valentin –director SC TRANSBUS SA Fetești. 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 08.12.2021. Se
exprimă 16 voturi ”pentru”
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea Listei de investiții
anexă la bugetul local pe anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotărâre 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 hotărâre privind aprobarea plății din bugetul local al municipiului Fetești pe anul 2021 a
Compensației către SC TRANSBUS SA Fetești în baza Contractului de delegare a gestiuni serviciilor publice de
transport persoane în aria teritorială de competență a municipiului Fetești nr. 146311/24.06.2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învățământul
preuniversitar de stat din municipiul Fetesti în anul școlar 2021-2022
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎN NATURĂ – Educație nonformală în sistem outdoor
în localitățile Făcăeni și Fetești, jud.Ialomița”, cod 153753, a bugetului și a indicatorilor tehnico-economici
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi ''pentru''
Dl.consilier Velicu Laurențiu – Pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul
2021 și modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2021, înscris pe Ordinea de zi a ședinței de
astăzi la pct.nr. 1, fac declarație de abținere astfel cum prevede art.228 din Codul administrativ.

Punctul 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea Listei de
investiții anexă la bugetul local pe anul 2021
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga – președinte comisia economică - prezintă raportul comisiei economice prin care se
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Dl.președinte de ședință– La acest proiect de hotărâre dl.Velicu Laurențiu a facut declarație de abținere
conform art.228 din Codul Administrativ.
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 15 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 15 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.169/20.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul
2021 și modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2021
Punctul 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea Listei de
investiții anexă la bugetul local pe anul 2021
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga – președinte comisia economică - prezintă raportul comisiei economice prin care se
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.170/20.12.2021 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 plății din bugetul local al municipiului Fetești pe anul
2021 a Compensației către SC TRANSBUS SA Fetești în baza Contractului de delegare a gestiuni serviciilor
publice de transport persoane în aria teritorială de competență a municipiului Fetești nr. 146311/24.06.2021
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga – președinte comisia economică - prezintă raportul comisiei economice prin care se
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții :
Dna consilier Petcu Olga – Compensația în unele luni ajunge chiar și la 50% și asta înseamnă că au scăzut
foarte mult veniturile acestei societăți.
Dl.consilier Sima Cătălin – De fapt acest lucru l-am anticipat. Comunitatea feteșteană își asumă acest
serviciu? Are nevoie de el? Da, avem nevoie. Pentru acest lucru trebuie să găsim modalități prin care să susținem
acest serviciu. Așa se întâmplă la majoritatea orașelor mai mari.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Noi susținem și abonamentele elevilor. Dar, la această scădere a
contribuit și pandemia de COVID – 19, dar și faptul că sunt foarte multe persoane care fac naveta sau se deplasează
cu masinile personale.
Intrucât nu mai 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.171/20.12.2021 privind aprobarea plății din bugetul local al
municipiului Fetești pe anul 2021 a Compensației către SC TRANSBUS SA Fetești în baza Contractului de delegare
a gestiuni serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a municipiului Fetești nr.
146311/24.06.2021

În sala de sedință este prezent și domnul consilier Niță Sebastian George. Numarul consilierilor prezenți la sedință
este 17 din totalul de 19 consilieri în funcție.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din
învățământul preuniversitar de stat din municipiul Fetesti în anul școlar 2021-2022
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga – președinte comisia economică - prezintă raportul comisiei economice prin care se
avizează favorabil proiectul de hotărâre
-dna Gogotă Adina – președinte comisia juridică - prezintă raportul comisiei economice prin care se
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții :
Dna consilier Petcu Olga – Astăzi am văzut și nu știu dacă este o simplă coincidență, între tichetele cadou
care se dau sau mai bine spus sumele care se dau la sfârșitul anului, care corespund cu această sumă care se dă la
burse. Începând de astăzi s-a mărit cuantumul și s-a ajuns la 300 lei. S-ar putea și Ministerul Educației să modifice.
Dna Crețu Ana – director economic – Modificarea intră în vigoare din semestrul II al anului școlar 20212022.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Acum elevii nu mai au vacanță intersemestrială. Primul semestru se
termină vineri, cel de-al doilea începe luni.
Dna consilier Petcu Olga – Am văzut că vineri au liber.
Dl.consilier Velicu Laurențiu - Și joi poate fi liber, dar la decizia fiecărei unități școlare.
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.172/20.12.2021 privind aprobarea cuantumului burselor de
care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Fetesti în anul școlar 2021-2022
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎN NATURĂ – Educație nonformală în
sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești, jud.Ialomița”, cod 153753, a bugetului și a indicatorilor tehnicoeconomici
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga – președinte comisia economică - prezintă raportul comisiei economice prin care se
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții :
Dna consilier Petcu Olga – Aș dori o explicație vis-a-vis de contribuția noastră.
Dna Crețu Ana – 618.240 lei este valoarea totală a proiectului
Dna Ilie Luminița - șef Serviciu Strategie Dezvoltare – 6.182,40 lei este contribuția de la bugetul local
pentru fiecare unitate de învățământ, iar valoarea totală alocată prin proiect pentru fiecare școală este de 309.120 lei.
Dna consilier Petcu Olga- În ce constă acest proiect ?
Dna Ilie Luminița – Proiectul va fi depus pe POCU, cu principal indicator resursa umană. Fiecare școală
formează 10 cadre didactice în domeniul organizării și furnizării educației nonformale în sistem outdoor, precum și
sprijinirea a 80 de elevi de la fiecare unitate de învățământ.

Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Plus că în incinta fiecărei școli se va realiza un spațiu verde, un parc
spre exemplu. Este un parteneriat cu Școala din Făcăeni în calitate de lider, iar celelalte două unități de învățământ
de la noi trebuie să vină cu această cofinanțare pentru a putea participa în proiect. Noi am considerat că trebuie
sprijinite aceste școli, mai ales că încearcă să se dezvolte și pe alte căi, nu numai cu bani de la bugetul local.
Dna consilier Petcu Olga – Nu reușeam prin ADI Ialomița ?
Dna Ilie Luminița – Nu, pentru că ADI Ialomița nu are proiecte pe resursa umană.
Dl.consilier Sima Cătălin – Da, am văzut că este vorba de două școli și sunt fonduri nerambursabile.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Proiectul își propune formare a 10 cadre didactice, dar cred că este vorba
de 20 de cadre didactice pentru că sunt două școli.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Da, sunt doi parteneri egali cu contribuția și resursa umană. Sunt 10
cadre didactice și 80 de elevi de la Școala Gimnazială ”Radu Vodă” și 10 cadre didactice și 80 de elevi de la Liceul
Tehnologic ”Anghel Saligny”.
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.173/20.12.2021 privind aprobarea proiectului ”ÎN NATURĂ
– Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești, jud.Ialomița”, cod 153753, a bugetului și a
indicatorilor tehnico-economici
Dl președinte de ședință Pană Erkin-Constantin mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Pană Erkin-Constantin

SECRETAR GENERAL,
Jr.Dicianu Nicu

