ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.3057/27.12.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 27.12.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.2127/24.12.2021.
Dl.Pană Erkin-Constantin –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a
Consiliului Local. Sunt prezenți 14 consilieri locali din totalul de 19 în funcție, sedința este legal constituită.
Absenți: dl.Stoian Sergiu Ștefan, dl.Ion Leonard, dl.Văduva Marin, dl.Nistor Gheorghe, dl.Niță Sebastian. 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), dl.Lungu
Sorin (șef Serviciu Impozite și Taxe). 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 22.12.2021.
Dl.consilier Sima Cătălin – Am un comentariu. Dl. Secretar, aveți grijă să comsemnați, nu în totalitate,
sintetic doar, lucrurile care se comentează de către consilieri. Spre exemplu la proiectele privind vânzările de la
pct.14-27 de pe ordinea de zi, cele cu Aleea Betonată, nu s-a consemnat niciun comentariu. S-a consemnat doar
pentru cele din Piațeta Gară. Pentru Aleea Betonată nu s-a consemnat că trebuie să găsim o metodă de vânzare, adică
să nu se cumpere și apoi să se revândă. Totuși nu am trecut peste acele proiecte că așa a zis Prefectura, că a dat aviz
negativ de legalitate și noi trebuie să le vindem oricum. Am zis că noi nu am găsit o formă legală prin care să
impunem condiții. Nu cred că s-a trecut fară să spunem nimic.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – În procesele verbale sunt reținute fiecare dintre comentariile
dumneavoastră și dacă sunt nemulțumiri vă rog să spuneți.
Dl.consilier Sima Cătălin – Cred că și ceilalți colegi pot confirma că nu s-a trecut peste acele proiecte fără
să se spună absolut nimic. Așa reiese din procesul verbal, că s-a trecut direct la vot. Cred că vă aduceți aminte
comentariile și observațiile consilierilor.
Dl.Dicianu Nicu – S-a reținut comentariul dumneavoastră și nu cred că până la acest proces verbal ați avut
comentarii privind reținerea pozițiilor consilierilor locali.
Dl.consilier Sima Cătălin – A mai fost o dată.
Dl.Dicianu Nicu – Când? Nu mai vorbiți așa generic.
Supus la vot procesul verbal din data de 22.12.2021 a întrunit 14 voturi ”pentru”
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului local al municipiului Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotărâre privind asigurarea subvenționării din bugetul local pe anul 2021 a operatorului SC
TRANSBUS SA Fetești în vederea acordării gratuității la transportul local pentru elevii școlarizați în municipiul
Fetești
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎN NATURĂ – Educație nonformală în sistem outdoor
în localitățile Fetești și Vlădeni, jud.Ialomița”, a bugetului și a indicatorilor tehnico-economici
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 11 și completarea Anexei nr. 14 din H.C.L. Fetești
nr.174/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 2022
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 14 voturi ''pentru''
Dna consilier Gogotă Adina – Pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎN NATURĂ –
Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Fetești și Vlădeni, jud.Ialomița”, a bugetului și a indicatorilor
tehnico-economici, înscris pe Ordinea de zi a ședinței de astăzi la pct.nr. 4, fac declarație de abținere astfel cum
prevede art.228 din Codul administrativ.
Punctul 1. Proiect de hotarare privind validarea rectificării bugetului local al municipiului Fetești
-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 14 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.204/27.12.2021 privind validarea rectificării bugetului local
al municipiului Fetești
Punctul 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 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 14 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.205/27.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul
2021
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind asigurarea subvenționării din bugetul local pe anul 2021 a
operatorului SC TRANSBUS SA Fetești în vederea acordării gratuității la transportul local pentru elevii școlarizați
în municipiul Fetești
-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 – Am reușit să parcurg acest proiect de hotărâre. Am văzut că în anul 2021 este
un contract pentru subvenționarea SC TRANSBUS SA Fetești. Ce sumă aprobăm ? Cât anume repartizați ?

Dna Crețu Ana – director economic – Nu este în discuție suma, trebuie respectată prevederea legală pentru
acordarea gratuității la transportul elevilor.
Dna consilier Petcu Olga – Nu trebuia să facem un calcul estimativ al acestei sume ?
Dna Crețu Ana – Situația cu care ne-am confruntat a fost o petiție a unui elev din Călărași, care a ajuns și la
Ministerul Educației. Dânsul nefiind elevul unei unități școlare din Fetești solicita să i se acorde abonament gratuit.
Dna consilier Petcu Olga – În afară de sumele pe care noi le-am aprobat în ședința trecută, cu cât se mai
suplimentează ?
Dl.consilier Sima Cătălin – Pentru proiecția bugetului pe 2022 trebuie să prevadă și această obligativitate
stabilită prin lege, de a asigura transportul gratuit pentru elevii de pe raza municipiului Fetești. Poate să previzioneze
suma care va fi cerută pentru subvenționare. Pentru proiecția bugetară SC TRANSBUS să vină înainte de aprobarea
bugetului, să avem o AGA în care să ne dea un raport, un bilant pe 2021.
Dna consilier Petcu Olga –Aprobarea bilanțului pe 2021 este ceva mai târziu. Acum chiar dacă s-a aprobat
bugetul de stat, este contestat la Curtea Constituțională și nu are cum să definitiveze bugetul.
Dl.consilier Sima Cătălin – Cu proiecția de buget pe 2022.
Dna consilier Petcu Olga – Cu realizări mai puțin.
Dl.consilier Sima Cătălin – Au date acolo.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Pe de o parte susținem gratuitate la transport pentru elevi, dar în același
timp noi ca UAT susținem școlile cu microbuze, combustibil și șoferi, prin care se realizează tot transportul elevilor.
Mergem pe două finanțări.
Dl.consilier Sima Cătălin – Pe noi ne avantajează noua lege cu asigurarea transportului gratuit pentru elevii
de pe raza unei localități pentru că putem subvenționa legal și în acest fel susținem serviciul de transport local. Ați
văzut și dumneavoastră cât a reprezentat subvenția pentru această societate. Acest lucru l-am intuit că nu poate să se
autosusțină din vânzări și că trebuie să venim cu o contribuție destul de importantă de la bugetul local.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – La anexa 7 la nivelul rubricii protectie socială, mi se pare un lucru neclar.
Avem 63 lei/unitate. Ce înseamnă ?
Dna Crețu Ana – 63 lei este prețul unui abonament.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 14 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.206/27.12.2021 privind asigurarea subvenționării din bugetul
local pe anul 2021 a operatorului SC TRANSBUS SA Fetești în vederea acordării gratuității la transportul local
pentru elevii școlarizați în municipiul Fetești
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎN NATURĂ – Educație nonformală în
sistem outdoor în localitățile Fetești și Vlădeni, jud.Ialomița”, a bugetului și a indicatorilor tehnico-economici
-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 dna Gogotă Adina 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 13 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 13 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.207/27.2021 privind aprobarea proiectului ”ÎN NATURĂ –
Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Fetești și Vlădeni, jud.Ialomița”, a bugetului și a indicatorilor
tehnico-economici
Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 11 și completarea Anexei nr. 14 din H.C.L.
Fetești nr.174/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 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 – De ce s-au făcut aceste modificări ?
Dl.Lungu Sorin - șef Serviciul Impozite și Taxe – La solicitarea Compartimentului Patrimoniu s-au mai
introdus două poziții la Anexa 11 din Hotărârea nr. 174 din 22.12.2021, iar Anexa 14 a aceleiași hotarâri, se
completează cu prevederi pentru beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 13 voturi ''pentru'' și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Se adoptă, cu 13 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotărârea nr.208/27.12.2021 pentru modificarea Anexei nr.
11 și completarea Anexei nr. 14 din H.C.L. Fetești nr.174/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
în Municipiul Feteşti pentru anul 2022
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

