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CUVÂNT ÎNAINTE
Stimați cetățeni, doamnelor si domnilor consilieri,
raportul pe care îl prezint este o sinteză a activității U.A.T. Municipiul Fetești, care include funcționarea
aparatului de specialitate al primarului, al direcțiilor, serviciilor si compartimentelor publice locale.
Primul an complet al mandatului de primar, pe care mi l-ați acordat în anul 2016, a fost marcat de
schimbări majore din punct de vedere legislativ si organizatoric, atât la nivel central cât și la nivelul
administrației publice locale.
2017 a fost într-adevăr un an dificil din anumite puncte de vedere, dar cu realizări importante. Am
continuat proiectele demarate în anul 2016, și am inițiat noi investiții care au avut ca unic scop îmbunătățirea
condițiilor de trai ale locuitorilor municipiului.
Am acordat atenția cuvenită proiectelor de infrastructură: întreținere și reabilitare străzi, întreținere și
reabilitare trotuare, înființare parcări și amenajări urbane, învestiții finanțate din bugetul local și de stat, pe
care le vom continua cu mai multă intensitate în anul 2018.
Foarte importante pentru administrația locală au fost și măsurile pe care le-am luat pentru
îmbunătățirea situației de mediu, și în același timp creșterea competivității economice, care asigură o
dezvoltarea durabilă a Feteștiului, creând un echilibrul între aspectele sociale, economice, ecologice și
elementele capitalului natural.
Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului și adaptarea organigramei de funcții la nevoile
reale ale Feteștiului, asigură calitatea actului administrativ, așa cum de altfel așteaptă și merită locuitorii
municipiului.
Nu am ignorat nici manifestările cultural-artistice și civice, organizate ocazia sărbătorilor de
importanță națională și locală sau a târgurilor tradiționale, care au adus feteștenii împreună, întărind spiritul
comunitar.
De asemenea, am pus bazele unei colaborări cât mai strânse a administrației locale cu autoritățile
județene și centrale, cele comunitare, cu mediul de afaceri și cu diverse asociații, ce vor contribui cu
expertiza lor la dezvoltarea localității noastre.
Totodată, vreau să vă muțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o anul trecut și vă doresc la
fel de mult succes în 2018, pe cât doresc și administrației pe care o conduc.
Cu stimă,
Primarul dumneavoastră.

Starea Economică:
În decursul anului 2017 au fost evidențiate și înregistrate cheltuieli finanțate integral din
bugetul local în valoare de 50.356.439 lei, cheltuieli finanțate din venituri proprii de 506.262 lei și
au fost întocmite un număr de 4137 de ordine de plată pentru transferuri între conturile interne,
transferuri între instituțiile subordonate și plăți către conturile operatorilor economici și ale
instituțiilor de credite, în conformitate cu valorile cuprinse în propunerile și angajamentele legale cu
respectarea OMFP1972/2003 și prin încadrarea în disponibilul din cont și bugetul aprobat.
De asemenea, s-au luat măsuri imediate astfel ca, urmare a actelor emise de Guvernul
României, de ministere și de alte organe centrale, implicit de Direcția Regională a Finanțelor
Publice Ploiești și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița sau de Consiliul Județean
Ialomița, prin care s-au alocat fonduri, s-au semnat contracte de finanțare pentru investiții, majorări
de cheltuieli materiale, de personal etc., s-au întocmit rapoarte fundamentate pentru rectificarea
bugetului general consolidat al UAT precum și a bugetelor terțiare implicate. De asemenea, ori de
câte ori activitatea zilnică a impus rectificarea bugetelor, în vederea asigurării utilităților și a altor
cheltuieli curente, atât pentru activitățile (capitolele) autoriății executive locale (primărie) cât și la
solicitările ordonatorilor terțiari de credite, s-au întocmit rapoarte pentru rectificări și virări de
credite. Urmare a acestor demersuri s-au efectuat un număr de 29 de rectificări din care 11 prin
Hotărâri ale Consiliului Local și 18 prin dispoziții ale ordonatorului principal de credite
(primar). Consecință acestora a fost că de la un buget inițial plnificat de 53.513,000 venituri s-a
ajuns la un buget final planificat de 55.912.000 lei, iar la cheltuieli de la 55.321.000 lei la
57.720.000 lei.
Cheltuielile pe 2017 s-au făcut după cum urmează:
 Autorități Publice(Primărie) – 17.66%
 Evidența populației – 0.68%
 Poliție Locałă + PSI și situații de urgeță – 2.76%
 Învățământ – 41.38%
 Sănătate – 1.26%
 Cultură, sport, religie, recreere – 3.16%
 Asistență socială – 10.39%
 Locuință, servicii și dezvoltare DADPP – 8.60%
 Protecția mediului – 4.11%
 Transporturi(modernizare străzi) – 8.18%
 Rambursări de credite și dobânzi – 1.82%
Total: 50.356.439 lei cheltuieli efectuate, din veniturile încasate în sumă de 50.896.819 lei.
Rezultă un excedent bugetar de 540.380 lei, ce urmează a fi cheltuit în anul 2018.
Pentru anul 2017, activitatățile serviciilor cu atribuţii de stabilire, constatare, înregistrare,
colectare și încasare a impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul local s-au menținut în
aceeași parametrii, atât cele referitoare la relațiile funcționale specifice în ceea ce privește calitatea

serviciilor oferite contribuabililor cât și de relaționare cu Consiliul Local, precum și perfecționarea
parametrilor de natură fiscală, ce s-a concretizat în creșterea gradului de colectare a creanțelor
bugetului local al Consiliului Local Fetești.
Gradul de colectare a creanțelor fiscale specifice a fost de 77 de procente.
Au fost transmise contribuabililor 5332 decizii de impunere.
Activitatea de executare silită a avut ca rezultat finalizarea unor dosare rămase în curs din anul
precedent dar au fost întocmite și alte dosare de executare pentru contribuabilii rău platnici.
În anul 2017, suma încasată a fost de 8.182.656 lei.
La capitolul Dezvoltare, Invetiții, Proiecte și finanțări externe, s-au continuat investiții începute
în anii anteriori, precum și deschiderea de noi investiții strategice pentru feteșteni, după cum
urmează:
5 proiecte propuse pentru implementarea cu fonduri europene:
 ”Creşterea eficienței energetice la Lic.Teoretic Carol I” - propus spre a fi finanțat prin
POR 2014-2020 Axa 3.1 B.
 ”Creşterea eficienței energetice la Lic. Tehnologic de Industrie Alimentară”- propus spre
a fi finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B.
 ”Formare, dezvoltare, responsabilizare pentru prevenirea corupței și asigurarea eticii și
integrității în administrația publică a Municipiului Fetești” - propus spre a fi finanțat prin POCA
 ”Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului
Municipal ”Anghel Saligny” Fetești” care este propus spre a fi finanțat prin POR 2014-2020
Axa 8.1A.
 ”Sistem integrat de transport durabil în Mun. Fetești”- propus spre a fi finanțat prin POR
2014-2020 Axa 3.2.;
5 proiecte cu fonduri guvernamentale:
 „Modernizare străzi în Municipiul Feteşti” - proiect în derulare;
 „Reabilitare şi modernizare Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul – corp C1” și ”Reabilitare
şi modernizare Şcoala gimnazială Radu Vodă – corp A şi B” - proiecte care au primit
finanţare MDRAP şi au fost finalizate(procedură simplificată).
 „Demolare şi construire sediu primărie” a cărui contract de finanţare a fost semnat cu
MDRAP în anul 2014, s-a desfășurat procedura de achiziţie, s-a semnat contractul cu
executantul, dar în anul 2015 MDRAP nu a mai încheiat, cu UAT Municipiul Fetești, Act
adiţional de prelungire a Contractului de Finanţare. În prezent a fost redepusă solicitare
pentru finanţare;
 Reabilitare și modernizare străzi municipale și Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit
„Albă ca zăpada – proiect aflat în proces de solicitare de fonduri;
 ”Modernizare străzi în Municipiul Fetești” – Obiectiv recepționat.

15 proiecte de cu fonduri de la bugetul local:
 Centrala termică grădiniţa Radu Vodă – din suma de 11.000 lei prevăzută pentru
documentele necesare obținerii avizului de funcționare al ISU, au fost făcute cheltuieli în
valoare de 5.813 lei pentru proiectarea și execuția instalației de GPL. Obiectivul a fost
finalizat cu Proces verbal de recepție nr.12954/ 13.12.2017. Se fac demersuri pentru
obținerea autorizației ISU pentru depozitul de GPL, după obținerea Autorizației de
construire a zidurilor de protecție antifoc unde este depozitat rezervorul de GPL.
 Campus Şcolar - sistem automatizare ferestre Sală Sport – din suma propusă de 5.500
lei s-au cheltuit 5.407,13 lei, pentru sistemul de închiderea automată a 12 ferestre din Sala
de Sport din campus. Obiectivul a fost recepționat cu Proces verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr.16268/28.12.2016, la care am participat în comisia de recepție.
 Centrala termică grădiniţa Dimitrie Cantemir – situată în str. Depoului nr.2, având
propusă suma de 20.540 lei din care au fost cheltuiți 20.535 lei. Obiectivul a fost
recepționat.


Construire grădiniță cu program normal – din suma propusă de 30.000 lei, în anul
2017 nu au fost efectuate cheltuieli necesare pentru întocmirea Studiului de fezabilitate și
obținerea de avize și acorduri, în vederea depunerii cererii de finanțare pe programul
PNDL sau POR 2014-2020, acestea urmând să fie efectuate în anul 2018.

 Reabilitare şi modernizare pavilion cultural – Grădina de Vara - a fost propusă suma
de 24.000 lei din care nu s-au efectuat plăți, dar pentru care s-au făcut demersuri privind
întocmirea documentelor necesare pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare prin
programul CNI.
 Reţea de joasă tensiune zona Est- Est 2 - a fost alocată suma de 300.000 lei din care nu
au fost executate cheltuieli. Obiectivul va fi executat în cofinanțare cu Enel Distribuție
Dobrogea, pentru care până în prezent au fost transmise documentele necesare inclusiv
HCL adoptate în acest sens, în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate și a celorlalte
documente necesare pentru branșarea locuitorilor la rețeaua de alimentare cu energie
electrică de pe străzile Panselelor, Daliilor, Freziilor și parțial Promenadei. Execuția
lucrărilor va fi demarată conform programului Enel Distribuție Dobrogea, în anul 2018.
 Reabilitare sistem de iluminat public – din suma de 50.000 lei nu au fost efectuate
cheltuieli. Sumele au fost solicitate pentru întocmirea documentațiilor privind stabilirea
modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Fetești care va fi
perfectat în anul 2018.
 Amenajare trotuar şi parcări strada Promenadei - pentru acest obiectiv, am efectuat
următoarele acțiuni: obținerea autorizației de construire; supunerea spre aprobare prin
HCL privind încredințarea lucrărilor către SC Drumuri Municipale SRL; întocmirea
contractelor de lucrări, emiterea ordinelor de începere a lucrărilor, transmiterea către ISC
a cotelor legale și începerea acestora. Sumele pentru lucrările executate nu au fost
solicitate, acestea urmând a fi decontate în anul 2018.
 Amenajare trotuar şi parcări strada Jandarmeriei - pentru acest obiectiv, am efectuat
următoarele acțiuni: obținerea autorizației de construire; supunerea spre aprobare prin
HCL privind încredințarea lucrărilor către SC Drumuri Municipale SRL; întocmirea

contractelor de lucrări, emiterea ordinelor de începere a lucrărilor, transmiterea către ISC
a cotelor legale și începerea acestora, verificarea situațiilor de lucrări în conformitate cu
oferta depusă și acceptată; solicitarea transmiterii către proiectant a dispoziției de șantier.
Lucrările vor fi în derulare și în anul 2018.
 Sistem de încălzire centrală și instalație term. Vila Z7, ap. 1 –au fost întocmite
documentele necesare pentru branșarea și instalarea centralei termice precum și instalația
termică de încălzire, la apartamentul menționat.
 Registrul spațiilor verzi – a fost propusă și aprobată suma de 72.000 lei pentru
întocmirea Registrului spațiilor verzi, care a fost întocmit și în prezent verificat de
comisia tehnică din care am făcut parte. Observațiile au fost retransmise pentru
modificarea datelor înscrise.
 Plan de acțiune pt energie durabilă a Mun. Fetești (PAED) – obiectiv recepționat, care
are ca scop reducerea emisiilor de CO2 și a gazelor cu efect de seră prin utilizarea sporită
a resurselor regenerabile de energie.
 Plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) - obiectiv în curs de recepționare, după
ce va fi modificat cu observațiile consultantului/proiectantului pentru obiectivul : ”Sistem
integrat de transport durabil în Mun. Fetești”- propus spre a fi finanțat prin POR 20142020, Axa 3.2.
 Reabilitare Drum DC 34 – au fost efectuate reparații atât la stratul de bază cât și la
stratul de uzură pe porțiunea unde au fost necesare. Sumele utilizate 36.200 lei au fost
obținute din garanția de bună execuție a SC CARGO TERRA SRL .
 Renovare şi modernizare Creşa nr.2 – s-au desfăşurat întâlniri împreună cu
reprezentanţii Comandamentului European al Armatei SUA, finanţatorul investiţiei, în
vederea stabilirii lucrărilor care trebuie efectuate . Investiţia a fost aprobată la finanţare şi
se afla în faza de elaborare a documentelor pentru emitere Certificat de Urbanism şi a
Proiectului Tehnic.
Prin încredințare directă către SC Drumuri Municipale SRL au fost excutate 39 de lucrări de
întreținere și reparații, în valoare de 2.547.658 lei.
Au mai fost identificate oportunități de finanțare:
Oportunitate de finanțare prin POR 2014-2020 – Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea
de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate, reducerii poluării
aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Analiza asupra ghidului solicitantului, identificate posibilele investiții locale care corespund cu
obiectivul specific al operațiunii;

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social - Subprogramul
Așezăminte Culturale
Reabilitare și modernizare pavilion cultural – Grădina de Vară - Acest obiectiv a fost înscris
pentru finanțare la SC Compania de Investiții – CNISA – în fază de SF.
Programul Operațional Regional 2014-2020-POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.
POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și
în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR) 2014-2020.
Analiza asupra ghidului solicitantului, identificare posibile investiții locale care corespund cu
obiectivul specific al operațiunii;
S-au întocmit Expertize tehnice, Audit Energetic și DALI pentru obiectivele care vor fi înscrise
în program.
Programul Operaţional Regional 2014-2020- Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale.
Analiza asupra ghidului solicitantului, identificare posibile investiții locale care se identifică cu
obiectul specific al operațiunii;
S-au întocmit Expertize tehnice, Audit Energetic și DALI pentru obiectivele care vor fi înscrise în
program.
Starea Socială
Comfortul urban și bunăstarea socială sunt obiective care trebuie avute permanent în vedere.
Cetățenii au dreptul la protecție socială, iar acest drept este garantat atât de lege, cât și de umanitatea
fiecăruia dinte noi. Prin investițiile pe care UAT le-a făcut și le va face, se încearcă atenuarea
diferitelor elemente negative ce afectează municipiul nostru. Serviciul Public de Asistența Socială, a
efectuat în anul 2016, un număr de 2686 anchete, și a pus în aplicare legea 277/2010 pentru
susținerea familiei, printr-un număr de 438 dosare. S-au întocmite 214 dosare de acordare a
drepturilor prevăzute de O.U.G. 111/2010 (indemnizație de creştere a copilului), s-au întocmit un
număr de 4296 dosare lunare pentru persoanele ce primesc ajutoare sociale, și s-au plătit 1.196.619
lei în ajutoare sociale și 108.576 lei, în ajutoare de încălzire. De asemenea au fost întocmite 57
dosare pentru subvenție gaze naturale, iar pentru subvenție combustibili solizi, petrolieri au fost
întocmite 128 dosare cu o valoare de 19.143 lei, 1 dosar subvenție energie electrică. Persoanele care
prestează muncă în folosul comunității, conform legii 416/2001, au acționat în toate cartierele
Municipiului Fetești.
Anul trecut, compartimentul de asistență medicală comunitară, a urmărit starea de sănătate a
populației prin vizitarea la domiciliu a unui număr de 6232 bolnavi cronici. Același compartiment a
organizat campanii de vaccinare. S-au organizat și campanii de infomare pe diverse teme, și s-a
acordat asistență medicală în diverse ocazii(caniculă, examene școalare etc,)

O parte importantă a vieții sociale o reprezintă cultura. Direcția de educație, cultură și sport a
încheiat cu Unitățile de Învățănânt Contracte de Colaborare pe baza cărora s-au derulat Proiecte
Culturale Educaționale, pentru atragerea feteştenilor la actul de cultură. În această idee, s-a încercat
păstrarea pe cât posibil, a acţiunilor cu tradiţie dar şi promovarea unora noi, atractive pentru
consumatorii de cultură ai municipiului.
Casa municipală de Cultură poate găzdui un public restrâns (aproximativ 50 de locuri), dar a
organizat un număr important de activități culturale, după cum urmează:
 15 ianuarie – Evocarea vieţii şi operei lui M. Eminescu
 24 ianuarie – sărbătorirea Unirii Principatelor Române
 13 februarie sărbătorirea a 189 de ani de la nașterea lui Jules Verne. Activitatea s-a
desfășurat la biblioteca Municipală ,, Ion Vlad ”.
 24 februarie –Dragobetele - concurs de dans, muzică și poezii între licee
 1-8 Martie s-a desfășurat concursul ,, Mărțișor Vestitor al Primăverii”
 Paștele la Români
 25 Mai – Festivalul internaţional de folclor ,,Floare de pe Bărăgan’’, ediţia a XX
 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului
 octombrie - Sărbătoarea Toamnei « Târgul de Toamnă »
 15 iunie 2016, lansarea Monografiei Feteștene
 7 Septembrie, lansarea Istoria Învăţământului vol I (1838 – 1944)
 24 Noiembrie, expoziție de fotografie dedicată Primului Război Mondial
 15 decembrie – proiect de parteneriat interșcolar ,, E vremea Colindelor”
 în luna decembrie, în Parcul Mic din localitate, au fost ascultate colinde
 Serbările Crăciunului – cu o desfășurare de trei zile , 19-21 decembrie
 Casa de Cultură colaborează cu Unitățile Școlare, ONG-uri și Biroul de Asistență Socială ,
Asociația Ridică-te și umblă ” din localitate, organizând în parteneriat diferite activități cum
ar fi : Concursul – Simpozion Național ,, Apa izvor al vieții și al cunoașterii europene ” ; ,,
Fără ură, cu Toleranță ! ” ; ,, Stop Bullying ! ” ; Caragiale , Contemporanul nostru ” ; ,, Ziua
Internațională de conștientizare a autismului ” ; ,,Passpepartout ” .
Programul BIBLIONET a avut o frecvenţă de 3897 utilizatori şi un număr de 9248 sesiuni.

Pe lângă activitatea de rutină, sunt organizate activităţi de promovare a bibliotecii prin diferite
activităţi cum ar fi :
 Pe urmele lui Jules Verne – 8 februarie;
 Cel mai fidel cititor – 15 iulie;
 Zilele Porţilor Dechise – Septembrie;
Starea Mediului
Pe lângă obișnuitele lucrări de salubrizare, administrare și întreținere a spațiului verde și
copacilor de pe domeniul public, de plantarea de noi arbori, arbuși și plante decorative, s-au
desfășurat și acțiuni specifice, cum ar fi:
- pentru sensibilizarea, conştientizarea, şi educarea cetăţenilor s-au realizat campanii de informare
cu privire la importanţa colectării DEEE, Colectării selective, Colectării deşeurilor provenite din
surse de lumină şi modalitatea de a face compost în propria gospodărie, în acelaşi timp oferindu-se
materiale tipărite, afişe şi pliante cu obligaţiile şi responsabilităţile cetăţenilor ;
- s-au elaborat un Protocol de colaborare privind colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electrocasnice cu SC Gheruna Recycling SRL;
- au fost predate către firmele autorizate următoarele cantităţi de deşeuri reciclabile 792 kg
hârtie/carton şi 196 kg deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice (DEEE), cantităţi colectate
din incinta instituţiei ( total 988 kg);
- s-a ţinut evidenta sitatiilor lunare privind cantităţile deşeurilor municipale colectate de pe raza
Municipiului Feteşti de către SC Urban SĂ;
- s-a colaborat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, comisarii Gărzii de Mediu, ai Apelor
Romane, ai SC Urban SĂ şi ai altor diverse asociaţii pe probleme de mediu;
- s-a colaborat cu unităţile de învăţământ în vederea realizării acţiunilor de ecologizare realizate pe
raza municipiului Feteşti, unde s-au colectat 4.742 kg de deşeuri reciclabile : ( 4640 hârtie/carton, 3
kg pet/folie, 99 kg deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice –DEEE);
- s-au transmis datele deţinute de U.A.T.M. Feteşti pentru elaborarea Planului de menţinere a
calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie către Consiliul Judeţean Ialomiţa;
- s-au tansmis şi introdus datele statistice în patforma electronica a Institutului Naţional de Statistică,
date cu privire la cheltuielile pentru protecţia mediului în unităţile administraţiei publice ;
- s-au transmis către SC ADDVANCES CORP SRL, datele solicitate pentru elaborarea Registrului
Local al Spaţiilor Verzi Municipiul Feteşti;
- s-a transmis către Garda de Mediu Ialomiţa şi Agenţia Naţională a Fondului de Mediu modul de
îndeplinire a obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin
depozitare;

- s-au depus Declaraţiile privind obligaţiile la Fondul de Mediu;
- s-a difuzat, modificat şi actualizat Manualul de Management al Calităţii, Procedurile de Proces,
Procedurile Operaţionale şi Procedurile de Sistem;
- s-a ţinut evidenta tuturor procedurilor , înregistrărilor calităţii precum şi a formularelor tipizate din
Primăria Municipiului Feteşti;
- s-au verificat şi implementat acţiuni corective în cadrul proceselor care se aplică în acest
compartiment – Mediu, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice ;
- s-au întocmit şi transmis răspunsuri la o serie de adrese către Prefectura şi Rina-Simtex, referitoare
la implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii ISO 9001: 2008;
- s-a ţinut evidenta Certificatelor de Performanţă Energetică înregistrate la Primăria Municipiului
Feteşti;

Primarul Municipiului Fetești,
SORIN GAFIȚOI

