ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.2994/22.12.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 22.12.2021
Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.2071/16.12.2021.
Dl.Pană Erkin-Constantin –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a
Consiliului Local. Sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 19 în funcție, sedința este legal constituită (absenti
dl.Gostin Mădălin Bogdan și dl.Ion Leonard). 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
dl.Gabor Mugurel (Direcția Tehnică), dl.Lungu Sorin (Serviciul Impozite și Taxe), Dna Cazacu Eugenia (Serviciul
Public de Asistență Socială). Din partea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești participă
dl.Șerban Dragos. Având în vedere faptul că ședința este publică în sală sunt și reprezentanți mass – media. Pentru
început am să-i dau cuvântul domnului primar.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Bună ziua. Vă propun să ținem un moment de reculegere pentru eroii
Revoluției din 1989.
Se păstrează moment de reculegere.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Vă mulțumesc.
Dl.Pană Erkin-Constantin –președinte de ședință – Are cuvântul domnul 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 20.12.2021. Se
exprimă 17 voturi ”pentru”.
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 2022
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul IV 2021
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Direcţia de Administrare a Domeniului Public
şi Privat Feteşti pentru serviciile prestate în anul 2022
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de iluminat public din municipiul Fetești
practicate de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din
municipiul Fetești, practicate de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazei Sportive din
municipiul Fetești, strada Jandarmeriei, nr.15-17, județul Ialomița, aprobat prin H.C.L. Fetești nr.107/27.09.2017
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

7.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
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului lucrărilor şi acţiunilor de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
9.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal ”Anghel Saligny” Fetești a
imobilului Ambulatoriu realizat prin proiectul de investiție ”Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a
Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetesti”
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECO 2008 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.7904/02.12.1996 pentru
terenul în suprafață de 68,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, Piațetă Gară, aferent spațiului
comercial deținut de către S.C.CEVOLA IMPEX SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.21080/31.01.2019 pentru
terenul în suprafață de 86,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 589B, lot III, Piațetă Gară, aferent
spațiului deținut de către S.C.DONITEX STYLE SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.14334/26.11.1996 pentru
terenul în suprafață de 78,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 579B, Piațetă Gară, aferent spațiului
comercial deținut de către S.C.FLORIADE COM SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
14.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 123/29.09.2021 privind aprobarea Raportului de
Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 97,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC COMBAT SERV SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
15.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.CL.nr. 124/29.09.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 43,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu Mihaela-Mădălina
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
16.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 125/29.09.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 68,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu Mihaela-Mădălina
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
17.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 126/29.09.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 36,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Tudor Relu
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
18.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 127/29.09.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 40,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
19.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 128/29.09.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 150,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
20.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 129/29.09.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 198,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 și art. 4 din H.C.L.nr. 120/26.08.2020 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 38,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Bufteac Aurel
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
22.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 și art. 4 din H.C.L.nr. 121/26.08.2020 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 57,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Ulinici Ion
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
23.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 22/24.02.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 105,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC ROGIANCA IMPEX SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
24.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 23/24.02.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 40,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC ALENDELON COM SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
25.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 24/24.02.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 11,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
26.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 25/24.02.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 15,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
27.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 26/24.02.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 145,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
28.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada ianuarie - martie 2022
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
29.Diverse.
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi ''pentru''
Se dă citire Ordinii de zi suplimentare.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune nr.14621/25.11.1996 și nr.
13925/27.03.2014 pentru terenul în suprafață totală de 89,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași,
nr.581C, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.ANGI COM SRL
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
2.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny”
Feteşti

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 17 voturi ''pentru''

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru
anul 2022
-se prezinta raportul 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, cu un amendament la Anexa nr. 11
Discuții:
Dna consilier Petcu Olga – În proiectul de hotărâre la art.2 trebuia să se menționeze data până când au loc
plățile cu anticipație, respectiv 31 marite 2022.
Dl.consilier Sima Cătălin – Și a mai fost o scăpare la persoane juridice legat de supraimpozitarea clădirilor
neîntreținute. Nu era adăugat un paragraf, respectiv impozitate cu 200%. Dl.Lungu a adăugat această frază și nu a
fost nevoie de amendament.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – În numele tuturor colegilor propunem ca toate anexele ce privesc
persoanele fizice să rămână neschimbate, adică așa cum au fost în 2021, pentru motivul care-l știm cu toții, și anume
creșterile de prețuri la utilități. Eu zic că este momentul oportun și am avea și o justificare legat de anul viitor.
Dna consilier Petcu Olga – Nu ați venit cu amendament. A fost numai la nivel de discuție.
Dl.Lungu Sorin – șef Serviciul Impozite și taxe – Impozitele și taxele pentru anul 2022 nu se majorează
decât cu rata inflației, lucru impus de legea cadru.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – În Legea 127 se spune că impozitele trebuie majorate cu rata inflației
Dl.Lungu Sorin – Așa am și procedat. Dacă nu reușim să trecem anexele la proiect cu rata inflației trebuie
să luăm valorile maxime din Codul fiscal și în acest caz impozitul pe teren se dublează sau se triplează.
Dl.președinte de ședință – Vă supun aprobării Anexa 1 -Calculul impozitului /taxei pe clădirile rezidențiale
pentru persoane fizice
Se exprimă 16 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Dl.președinte de ședință – Supun aprobării Anexa 2 - Impozitul şi taxa pe clădiri pentru persoane juridice
Se exprimă 12 voturi ”pentru” și 5 abțineri (dl.Sima Cătălin, dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu
Alexandru, dl.Nistor Gheorghe, dl.Văduva Marin)
Dl.președinte de ședință – Dacă nu sunt discuții supun votului Anexa 3 -Impozitul şi taxa pe teren pentru
persoane fizice
Se exprimă 16 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Dl.președinte de ședință – Anexa 4 - Impozitul şi taxa pe teren pentru persoane juridice. Dacă nu sunt
discuții, vă supun aprobării Anexa 4.
Se exprimă 16 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Dl.președinte de ședință – Anexa 5- Impozitul pe mijloace de transport pentru persoane fizice. Dacă nu sunt
discuții, vă supun aprobării Anexa 5.
Se exprimă 16 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Dl.președinte de ședință – Anexa 6 - Impozitul pe mijloace de transport pentru persoane juridice. Dacă nu
sunt discuții, vă supun aprobării Anexa 6.
Se exprimă 11 voturi ”pentru” și 6 abțineri (dl.Mitache Gheorghe, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Văduva
Marin, dl.Niță Sebastian, dna Leța Mihaela, Oprea Marian)
Dl.președinte de ședință – Anexa 7 - Impozitul pe spectacole. Dacă nu sunt discuții, vă supun aprobării
Anexa 7.
Se exprimă 16 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)

Dl.președinte de ședință – Anexa 8 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate. Dacă nu
sunt discuții, vă supun aprobării Anexa 8.
Se exprimă 16 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Dl.președinte de ședință – Anexa 9 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
administrate de direcţia urbanism. Dacă nu sunt discuții, vă supun aprobării Anexa 9.
Se exprimă 16 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Dl.președinte de ședință – Anexa 10 - Taxa anuală pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor
activități economice. Dacă nu sunt discuții, vă supun aprobării Anexa 10.
Se exprimă 16 voturi ”pentru” și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Dl.președinte de ședință – Anexa 11 - Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice
Dl.președinte de ședință – La această anexă comisia juridică a depus amendament. Se modifică doar
încadrarea activităților de la pct.10 și pct.18, nu se modifica taxele propuse de Serviciul Impozite și Taxe. Vă supun
la vot Amendamentul comisiei juridice.
Se exprimă 17 voturi ”pentru”
Dl.președinte de ședință –Dacă nu sunt intervenții, vă supun aprobării Anexa 11, cu amendament.
Se exprimă 17 voturi ”pentru” .
Dl.președinte de ședință – Anexa 12 - Taxe pentru activităţile desfăşurate de către serviciile din cadrul
Primăriei municipiului Fetesti și Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local. Dacă nu sunt
discuții, vă supun aprobării Anexa 12.
Se exprimă 17 voturi ”pentru”
Dl.președinte de ședință – Anexa 13 – Sancțiuni. Dacă nu sunt discuții, vă supun aprobării Anexa 13.
Se exprimă 17 voturi ”pentru”
Dl. președinte de ședință – Anexa 14 – Facilități și scutiri fiscale. Dacă nu sunt discuții, vă supun aprobării
Anexa 14.
Se exprimă 17 voturi ”pentru”
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Vreau să se înțeleagă foarte clar că cine a ridicat mâna și a votat ”pentru”, nu
a ridicat pentru majorare. Așa este legea.
Dl.consilier Sima Cătălin – În referatul de susținere nu se regăsește faptul că taxele se măresc cu rata
inflației. Lucrul acesta trebuia scris. Nu am avut suficiente informații.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Cred că s-a explicat destul de clar și în comisia economică. Cred că mai
afectate în această pandemie au fost afectate persoanele juridice.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu
amendament.
Se aprobă cu 16 voturi ''pentru'' și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)
Se adoptă, cu 16 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotărârea nr.174/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 2022
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul IV 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'', Hotărârea nr.175/22.12.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului local
la trimestrul IV 2021
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Direcţia de Administrare a
Domeniului Public şi Privat Feteşti pentru serviciile prestate în anul 2022
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga - președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dna consilier Petcu Olga – Avizul comisiei a fost favorabil, cu rugămintea să vedem tarifele din 2021 în
comparație cu tarifele propuse pentru anul 2022. Dl.director Șerban ne-a transmis un răspuns și nu sunt creșteri
substanțiale. Cred că fiecare dintre colegii de la comisia economică au primit răspunsul.
Dl.consilier Sima Cătălin – Data viitoare să mai fie o coloană pentru comparație, când avem aprobări de
prețuri și tarife.
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.176/22.12.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de
Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti pentru serviciile prestate în anul 2022
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de iluminat public din municipiul
Fetești practicate de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti
-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'', Hotărârea nr.177/22.12.2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul
de iluminat public din municipiul Fetești practicate de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Feteşti
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de dezinsecție, dezinfecție și
deratizare din municipiul Fetești, practicate de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti
-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'', Hotărârea nr.178/22.12.2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul
de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din municipiul Fetești, practicate de Direcţia de Administrare a Domeniului
Public şi Privat Feteşti
Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazei
Sportive din municipiul Fetești, strada Jandarmeriei, nr.15-17, județul Ialomița, aprobat prin H.C.L. Fetești
nr.107/27.09.2017
-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'', Hotărârea nr.179/22.12.2021 pentru modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Bazei Sportive din municipiul Fetești, strada Jandarmeriei, nr.15-17, județul Ialomița,
aprobat prin H.C.L. Fetești nr.107/27.09.2017
Punctul 7. 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 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'', Hotărârea nr.180/22.12.2021 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 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului lucrărilor şi acţiunilor de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022
-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'', Hotărârea nr.181/22.12.2021 privind aprobarea Planului lucrărilor şi
acţiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, pentru anul 2 022
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal ”Anghel Saligny”
Fetești a imobilului Ambulatoriu realizat prin proiectul de investiție ”Extinderea și dotarea cu echipamente medicale
a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetesti”
-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
Discuții:
Dna consilier Petcu Olga – Cu această ocazie vreau să-l felicit pe domnul primar pentru realizarea acestui
obiectiv de investiție de interes major din municipiul Fetești.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ați aprobat toate proiectele care au
ținut de acest obiectiv de investiție.

Întrucât 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.182/22.12.2021 privind darea în administrare către Spitalul
Municipal ”Anghel Saligny” Fetești a imobilului Ambulatoriu realizat prin proiectul de investiție ”Extinderea și
dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetesti”
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ECO 2008 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”
-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'', Hotărârea nr.183/22.12.2021 privind aprobarea fuziunii prin absorbție a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO 2008 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO
2009”
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune
nr.7904/02.12.1996 pentru terenul în suprafață de 68,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, Piațetă
Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.CEVOLA IMPEX SRL
-se prezinta raportul 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
Discuții:
Dl.consilier Sima Cătălin – Legat de aceste proiecte ce vizează prelungirea termenului de concesionare,
vreau să spun că am pierdut o oportunitate de a face ordine. Am cerut la alte prelungiri de concesiune un raport cu ce
avem acolo, un inventar, să știm cum stăm. Ni s-a spus că avem un precedent, că unor le-am prelungit. Încă o dată
vă spun, este părerea mea pe care o împărtășesc și alți cetățeni. Să dai cuiva pentru 49 de ani un teren și să facă
activități comerciale, mi se pare că nu este corect. Dacă ar fi fost o activitate de producție, o fabrică, erau locuri de
muncă și puteam să-i dăm pentru o perioadă mai mare, dar pentru activități comerciale până la 49 de ani nu mi se
pare corect. Am scăpat o oportunitate de a limita aceste lucruri, mai ales că am auzit și mi s-a confirmat că unele
persoane juridice subînchiriază. Inițial noi am dat pentru 25 de ani și acum prelungim până la 49 de ani. Corect ar fi
fost să prelungim cu 5 ani, iar dacă este de bună-credință, mai prelungim cu 5 ani, nu să-i dăm pentru 49 de ani. Am
scăpat o șansă de a face ordine.
Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Este foarte greu atunci când proprietarii clădirilor au actele în regulă. Noi nu
mai prelungim concesiunea, el vine și dă în judecată Primăria pentru investiția pe care a făcut-o, iar noi va trebui să-l
despăgubim. Dumneavoastră aveți dreptate, dar este foarte greu de făcut din punct de vedere juridic.
Dl.consilier Sima Cătălin – Să prelungim doar pentru 5 ani.
Dna consilier Petcu Olga – Nu știu dacă la momentul concesiunii nu a fost una din condiții, ca atunci când
se găsește un obiectiv de natură strategică, pentru clădiri vor fi despăgubiți proprietarii.
Dl.consilier Sima Cătălin – Poate în 24 de ani vom avea alte posibilități de dezvoltare.

Dl.viceprimar Stoian Sergiu – Dacă vom avea un proiect de interes major, Primăria va lua terenul și îl va
despăgubi pe proprietar. Și la garaje este la fel.
Dl.consilier Sima Cătălin – Am avut o șansă de a face ceva.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Haideți să punem problema redevenței. Când s-a făcut contractul nu s-a
prevăzut nimic. Legea spune că se poate majora. S-a ajuns ca aceste redevențe să fie foarte mici. Închiriezi un spațiu
de parcare plătești 350 lei/an și pentru o clădire comercială se cere sub 200 de lei/an. E o anomalie. Aici este de vină
biroul tehnic care s-a ocupat de această problemă. Inițial luna trecută s-a venit cu această redevență și cred că și în
noul contract Primăria trebuie să negocieze, pentru că nu se știe rata inflației.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 15 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Sima Cătălin, dl.Gheorghiu Alexandru)
Se adoptă, cu 15 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.184/22.12.2021 privind aprobarea prelungirii
contractului de concesiune nr.7904/02.12.1996 pentru terenul în suprafață de 68,00 mp situat în municipiul Fetești,
strada Călărași, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.CEVOLA IMPEX SRL
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune
nr.21080/31.01.2019 pentru terenul în suprafață de 86,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 589B,
lot III, Piațetă Gară, aferent spațiului deținut de către S.C.DONITEX STYLE SRL
-se prezinta raportul 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 14 voturi ''pentru'' și 3 abțineri (dl.Sima Cătălin, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Văduva Marin)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 3 abțineri, Hotărârea nr.185/22.12.2021 privind aprobarea prelungirii
contractului de concesiune nr.21080/31.01.2019 pentru terenul în suprafață de 86,00 mp situat în municipiul Fetești,
strada Călărași, nr. 589B, lot III, Piațetă Gară, aferent spațiului deținut de către S.C.DONITEX STYLE SRL
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune
nr.14334/26.11.1996 pentru terenul în suprafață de 78,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 579B,
Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.FLORIADE COM SRL
-se prezinta raportul 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 14 voturi ''pentru'' și 3 abțineri (dl.Sima Cătălin, dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Văduva Marin)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 3 abțineri, Hotărârea nr.186/22.12.2021 privind aprobarea prelungirii
contractului de concesiune nr.14334/26.11.1996 pentru terenul în suprafață de 78,00 mp situat în municipiul Fetești,
strada Călărași, nr. 579B, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.FLORIADE COM SRL
Punctul 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 123/29.09.2021 privind aprobarea Raportului
de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 97,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară
Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC COMBAT SERV SRL
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.187/22.12.2021 pentru modificarea H.C.L.nr.
123/29.09.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 97,00 mp., aferent
construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC COMBAT SERV SRL
Punctul 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.CL.nr. 124/29.09.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 43,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu Mihaela-Mădălina
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.188/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.CL.nr. 124/29.09.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 43,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu MihaelaMădălina
Punctul 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 125/29.09.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 68,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu Mihaela-Mădălina
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.189/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 125/29.09.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 68,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu MihaelaMădălina
Punctul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 126/29.09.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 36,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Tudor Relu
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.190/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 126/29.09.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 36,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Tudor Relu
Punctul 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 127/29.09.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 40,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.191/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 127/29.09.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 40,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
Punctul 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 128/29.09.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 150,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.192/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 128/29.09.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 150,00
mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
Punctul 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 129/29.09.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 198,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.193/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 129/29.09.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 198,00
mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel
Punctul 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 și art. 4 din H.C.L.nr. 120/26.08.2020 privind
aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 38,00 mp., aferent construcțiilor situate în
Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Bufteac Aurel
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.194/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 și art. 4
din H.C.L.nr. 120/26.08.2020 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 38,00
mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Bufteac Aurel
Punctul 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 și art. 4 din H.C.L.nr. 121/26.08.2020 privind
aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 57,00 mp., aferent construcțiilor situate în
Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Ulinici Ion
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.195/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 și art. 4
din H.C.L.nr. 121/26.08.2020 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 57,00
mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Ulinici Ion
Punctul 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 22/24.02.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 105,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC ROGIANCA IMPEX SRL
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.196/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 22/24.02.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 105,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC ROGIANCA IMPEX
SRL
Punctul 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 23/24.02.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 40,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC ALENDELON COM SRL
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.197/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 23/24.02.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 40,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC ALENDELON COM
SRL
Punctul 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 24/24.02.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 11,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
-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 15 voturi ''pentru'' și o abținere (dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 15 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotărârea nr.198/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 24/24.02.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 11,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
Punctul 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 25/24.02.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 15,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen

-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.199/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 25/24.02.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 15,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
Punctul 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L.nr. 26/24.02.2021 privind aprobarea
Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 145,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața
Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
-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 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri (dl.Gheorghiu Alexandru, dl.Oprea Marian)
Se adoptă, cu 14 voturi ''pentru'' și 2 abțineri, Hotărârea nr.200/22.12.2021 pentru modificarea art. 2 din
H.C.L.nr. 26/24.02.2021 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 145,00 mp.,
aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Vlase Eugen
Punctul 28. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada ianuarie - martie
2022
-se prezinta raportul de specialitate
-dna Gogotă Adina - președintele comisiei juridice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Dl.președinte de ședință – Vă rog să faceți propuneri pentru un nou președinte care va conduce ședințele
Consiliului Local în perioada ianuarie – martie 2022.
Dl.consilier Șoldan Gheorghe propune pe doamna Gogotă Adina.
Intrucât nu sunt alte propunri dl președinte de ședință supune la vot
Se aprobă cu 15 voturi ''pentru'' și o abținere (dna Gogotă Adina)
Se adoptă, cu 15 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotărârea nr.201/22.12.2021 privind alegerea preşedintelui
de sedinţă pentru perioada ianuarie - martie 2022
Ordine de zi suplimentară :
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune
nr.14621/25.11.1996 și nr. 13925/27.03.2014 pentru terenul în suprafață totală de 89,00 mp situat în municipiul
Fetești, strada Călărași, nr.581C, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.ANGI COM SRL
-se prezinta raportul 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 15 voturi ''pentru'' și o abținere (dl.Gheorghiu Alexandru)

Se adoptă, cu 15 voturi ''pentru'' și o abținere, Hotărârea nr.202/22.12.2021 privind aprobarea prelungirii
contractelor de concesiune nr.14621/25.11.1996 și nr. 13925/27.03.2014 pentru terenul în suprafață totală de 89,00
mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr.581C, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către
S.C.ANGI COM SRL
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” Feteşti
-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'', Hotărârea nr.203/22.12.2021 privind modificarea statului de funcții al
Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti
Ordine de zi:
Punctul 29. Diverse.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Vă mulțumesc tuturor pentru că am dovedit că putem să facem treabă
toți pentru feteșteni, chiar dacă aici în consiliul local au fost mici disensiuni între consilieri. De asemenea, vă
mulțumesc pentru hotărârile pe care le-ați aprobat de-a lungul anului pentru că au fost necesare pentru dezvoltarea
orașului. Vreau să va informez că pe data de 27 decembrie veți fi convocați într-o ședință extraordinară de îndata la
ora 11:00, pentru că ieri am mai primit solicitări de la două unități școlare, respectiv Școala gimanzială Aurel Vlaicu
și Școala gimnazială Mihai Viteazul, pentru a face parte dintr-un proiect pe fonduri europene, un proiect similar cu
cel pe care l-ați aprobat în ședința trecută, când am discutat de Școala gimnazială ”Radu Vodă” și Liceul Tehnologic
”Anghel Saligny”. Am spus ora 11:00 pentru că doamnele director trebuie să încarce hotărârea de aprobare până în
ora 16:00.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Ați spus că veți mări parcarea din spatele construcțiilor de pe Aleea
Betonată.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Da, avem în plan mărirea parcării. Am avut această discuție într-o
ședință anterioară.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru – Sunt anumite construcții care nu sunt aliniate. Dacă nu se permite
extinderea parcării atunci să concesionăm terenul.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Mă bucur foarte tare că am reușit să finalizăm acest an pentru că am
trecut prin condiții mai grele în care ne-am desfășurat activitatea în Consiliul local, în viața particulară și în cadrul
serviciului fiecăruia dintre dumneavoastră. Așadar, vă doresc multă sănătate, putere de muncă în continuare, un
Crăciun fericit atât dumneavoastră cât și familiilor dumneavoastră. Sperăm ca anul care vine să fie mult mai bun și
cu realizări pe toate planurile.
Dl președinte de ședință Pană Erkin-Constantin mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței ordinare a Consiliului Local.
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