ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.1955/03.11.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 03.11.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.1708/02.11.2021.
Dl.Pană Erkin-Constantin –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a
Consiliului Local. Sunt prezenți 13 consilieri locali din totalul de 19 în funcție, sedința este legal constituită.
Absenti nemotivat: dna Petcu Olga, dl.Șoldan Gheorghe, dl.Ion Leonard, dl.Sima Cătălin, dl.Nistor Ștefan,
dl.Văduva Marin. 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). 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 27.10.2021. Se exprimă
13 voturi ”pentru”
Dl. primar Șonchereche Laurențiu –Voi retrage de pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Local Fetești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat din municipiul Fetești. Consiliul Local Fetesti în ședința ordinară din data de 27.10.2021 a adoptat o hotărâre în
acest sens și a fost desemnată doamna Petcu Olga.
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Fetești, al Spitalului Municipal
”Anghel Saligny” Fetești și modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Fetești în comisia de evaluare a
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fetești – Proiect retras
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi ''pentru''
Punctul 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Fetești, al Spitalului
Municipal ”Anghel Saligny” Fetești și modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2021

-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-se prezintă raportul comisiei economice prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.președinte de ședință – Am să dau citire Amendamentului depus de domnul primar Șonchereche
Laurențiu pentru acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot Amendamentul. Se exprimă 13 voturi ”pentru”
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Domnul primar, am o întrebare. Oxigenul se va produce la Spitalul
Fetești? Își amintește toată lumea că unele spitale din țară au avut probleme cu aprovizionarea oxigenului. Să
înțelegem că acest oxigen se va fabrica la Fetești și nu va mai fi nevoie de contracte?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Spitalul Fetești nu poate să producă oxigen medical. Pentru așa ceva se
va încheia un contract. După cum ați văzut și dumneavoastră în mass-media, în ultima perioadă solicitările pentru
oxigen medical au crescut foarte mult. Sunt unități specializate care produc acest oxigen. Se va aduce în butelii
speciale pentru că sunt anumite condiții în care se produce. La acest moment prin ISU s-a adus la Spitalul Fetești
aparatură medicală pentru distribuția oxigenului, care este montată și se așteaptă oxigenul. Acești bani la care facem
referire în anexele proiectului de hotărâre sunt ca urmare a parteneriatului dintre Consiliul Județean Ialomița și
spitalele din județ, respectiv Țăndărei, Urziceni și Fetești. Municipiului Fetești i-a revenit suma de 200.000 lei, iar
autoritatea locală are o contribuție de 25.363 lei. Acești bani sunt pentru achiziția de echipamente medicale necesare
creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 Din
discuțiile purtate cu reprezentanții Spitalului Fetești a reieșit faptul că numărul persoanelor infectate a scăzut, lucru
care pe noi ne bucură. Dar vreau să vă aduc la cunoștință și o statistică sumbră la nivel de Fetești, și anume faptul că
în luna octombrie 2021 au fost înregistrate un număr de 100 decese la Serviciul de Evidență a Persoanelor. Nu știu
dacă toate decesele sunt cauzate de boala COVID-19.
Dl.consilier Niță Sebastian – Aproximativ 65-70% sunt cauzate de COVID-19.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Da.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu
amendament
Se aprobă cu 13 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 13 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.155/03.11.2021 privind rectificarea bugetului local al
municipiului Fetești, al Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești, modificarea Listei de investiții anexă la
bugetul local pe anul 2021 și modificarea Listei obiectivelor de investiții preconizate a se realiza din venituri proprii
și finanțate în anul 2021 a Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești
Punctul 2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Fetești în comisia de
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fetești
Proiectul a fost retras de inițiator
Dl președinte de ședință Pană Erkin-Constantin mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței extraordinare a Consiliului Local.
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