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Istoria celor patru ani
de construcție a capelei
mortuare din Ungheni
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Proiect pentru comunitate blocat de o parte
dintre consilierii locali

În contextul în care oraşele mici din România încearcă să
atragă investitori într-o perioadă de criză economică există
şi consilieri care nu se lasă convinşi de proiectele mari pen
tru comunitate. În şedinţa ordinară din luna aprilie consi
lierii au fost solicitaţi să dea un vot pentru aducerea în oraş
a unei fabrici care aparţine firmei producătoare de băuturi
energizante Hell. Fabrica ar urma să aducă într-o primă fază
50 de locuri de muncă pentru locuitorii din oraş şi satele
aparţinătoare urmând ca mai apoi un număr de 300 de
persoane să îşi desfăşoare activitatea aici.
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Problema capelei mortuare din oraşul Ungheni este una spinoasă şi îşi are începuturile în anul 2009
odată cu includerea acestei investiţii în proiectul de buget aprobat de Consiliul Local. Locuitorii din
oraş şi satele aparţinătoare aşteaptă finalizarea lucrărilor de ani întregi şi asta pentru că în acest moment
nu există un spaţiu care să poată fi utilizat în acest scop. În cea mai recentă adresă către Parohia
Ortodoxă I reprezentanţii Primăriei cer ca lucrările să fie terminate în decursul a trei luni.

Parcurs excepţional
pentru CS ViitorulUngheni

O mână de oameni pasionaţi de fotbal şi dedicaţi sportu
lui reuşesc să ducă numele oraşului atât în ţară cât şi în
străinătate prin performaneţe obţinue. Este vorba despre
reprezentanţii Clubului Sportiv Viitorul Ungheni care în
perioada 19 -21 Aprilie a participat cu echipa la a 42-a
editie a Turneului Internaţional de Fotbal din Hazeb
rouck, Franţa. Participarea a avut loc la categoria U14-15
acesta fiind cel mai vechi turneu din Franţa.

Ioan Nyaradi, declarat incompatibil de ANI
Consilierul local Ioan Nyaradi, reprezentantul Par
tidului Democrat Liberal în cadrul Consiliului Lo
cal Ungheni a fost declarat incompatibil de către
Agenţia Naţionala de Integritate. Starea de in
compatibilitate a actualului ales local se referă la
perioada în care acesta a deţinut funcţia de vice
primar (14 mai 2009-29 octombrie 2010 şi 1 no
iembrie 2010-17 mai 2011). Simultan acesta era şi
şef de atelier în cadrul unei societăţi comerciale.
Acest lucru contravine Legii nr. 161 din 2003, afirmă
reprezentanţii ANI.
Într-un comunicat oficial postat pe site-ul www.in
tegritate.eu în data de 28 aprilie, Agenţia Naţională
de Integritate informează că a constatat existența
stării de incompatibilitate în cazul a 6 aleși lo
cali (trei primari, doi consilieri locali și un vicepri
mar), ca urmare a exercitării simultane de funcții
și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale
Legii nr. 161/2003. Printre numele făcute publice de
către ANI figurează şi cel al consilierului local Ioan

Nyaradi care potrivit inspectorilor “s-a aflat în stare
de incompatibilitate în perioada exercitării manda
tului de viceprimar, întrucât, simultan cu funcția
de viceprimar, a deținut și funcția de șef atelier în
cadrul unei societăți comerciale, încălcând, ast
fel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr.
161/2003”.

Nyaradi va merge în instanţă

Întrebat despre comunicarea oficială făcută de
Agenţia Naţională de Integritate, Ioan Nyara
di a declarat că deocamdată nu a primit o
înştiinţare oficială în acest sens. Totodată acesta
a afirmat că va merge în instanţă pentru a-şi
dovedi nevinovăţia. “Aştept scrisoarea Agenţiei
Naţionale de Integritate şi apoi voi vedea ce
demersuri o să fac”. Consideraţi că aţi fost în in
compatibilitate sau că aţi prejudiciat interesul
oraşului? ”Nu ştiu. O să vedem ce adresă primesc,
o să merg în instanţă iar instanţa va stabili.” a de

clarat alesul local pentru Opinia de Ungheni. Pri
marul oraşului, Victor Prodan are o poziţie clară
în acest caz. “Am aflat şi eu de această decizie a
Agenţiei Naţionale de Integritate şi din câte ştiu,
majoritatea cazurilor merg în instanţă deoarece
consilierii sau persoanele vizate nu îşi recunosc
vina. În cazul în care domnul Nyaradi va merge
în instanţă, Consiliul Local dar şi eu ca primar al
acestui oraş vom aştepta o decizie definitivă şi
irevocabilă urmând ca ulterior să luăm măsurile
legale ce se impun în astfel de situaţii “ a afirmat
edilul Victor Prodan.
Potrivit ANI, persoanele evaluate au fost informate
despre declanșarea procedurii de evaluare, ele
mentele identificate, precum și drepturile de care
beneficiază – “de a fi asistate sau reprezentate de
un avocat și de a prezenta date sau informații pe
care le consideră necesare, personal ori prin trans
miterea unui punct de vedere scris. Persoanele
evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct

Ioan Nyaradi a fost declarat incompatibil
de către ANI
de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.” se
mai arată în documentul oficial.
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Capela mortuară din Ungheni este finalizată în interior în proporţie de 85%
Problema capelei mortuare din oraşul Ungheni
este una spinoasă şi îşi are începuturile în anul
2009 odată cu includerea acestei investiţii în pro
iectul de buget aprobat de Consiliul Local. Lo
cuitorii din oraş şi satele aparţinătoare aşteaptă
finalizarea lucrărilor de ani întregi şi asta pentru
că în acest moment nu există un spaţiu care să
poată fi utilizat în acest scop. “Opinia de Ungheni”
a obţinut toate adresele purtate între Primăria
Ungheni şi Parohia Ortodoxă I, acte oficiale care
conţin date şi poziţii oficiale reportate la situaţia
capelei. Vă invităm la un exerciţiu democratic
de informare, transparenţă şi exprimare a părerii
dumneavoastră în urma celor prezentate mai jos.

Istoria capelei din Ungheni

- În anul 2009 Consiliul Local Ungheni votează
bugetul oraşului în care este inclus si obiectivul
“Construcţie Capelă în localitatea Ungheni”. În
acelaşi an, în luna august consilierii locali votează

o hotărâre care prevede nerealizarea investiţiei
din buget: “Prin Hotărârea Consiliului Local nr.
34 din 14.08.2009 în programul de investiţii
la Capitolul 67/11 “Cultură, recreere, religie”, poziţia b - “Lucrări Noi” a fost cuprins
obiectivul “Construcţie Capelă Mortuară în
localitatea Ungheni” cu menţiunea “nu se
realizează”. La doar o lună distanţă lucrările la
acest obiectiv sunt începute fără o dispoziţie, un
ordin de începere a lucrărilor sau un act normativ
în acest sens.
- În anul 2013 problema capelei este ridicată de
primarul oraşului şi Consiliul Local. Prin Adresa nr.
2157 din 05.04.2013 toţi reprezentanţii parohiilor
de pe raza oraşului şi a satelor aparţinătoare, in
diferent de religie, sunt invitaţi la Primărie pentru
o consultare pe marginea construcţiei capelei în
data de 08.04.2013 la ora 18.00.
- În data de 08.04.2013 Parohia Ortodoxă Un
gheni I transmite un răspuns prin Adresa nr.

Consiliul Local în dezbaterea problemei legate de capela mortuară

16213, semnată de preotul paroh Ioan Man, în
care este precizat că Biserica Ortodoxă Română
se administrează autonom şi că “având în vedere faptul că au fost convocaţi reprezentanţii
tuturor parohiilor din raza Primăriei Oraşului
Ungheni, într-o problemă care priveşte Parohia
Ortodoxă Ungheni I, consider (preotul paroh
Ioan Man n.r.) că este un abuz. În condiţiile
date nu consider necesară prezenţa mea la
această dezbatere.”
- La această adresă Primăria răspunde prin repre
zentantul său legal, primarul Victor Prodan,
acesta afirmând în actul oficial că primăria nu
are nici o intenţie de a se implica în problemele
de funcţionare ale Bisericii. Mai mult în adresă
se precizează faptul că primăria “doreşte să
facă o dezbatere publică privind obiectivul
de investiţii “Capela mortuară din oraşul Un
gheni”, finanţat în proporţie de 100% din banii
cetăţenilor, respectiv suma de 390.000 de lei,
sumă ce prevedea finalizarea şi recepţionarea
lucrărilor, lucru care până în prezent nu s-a
realizat”. În urma consultării specialiştilor în
construcţii civile, primarul a ajuns la concluzia
că pentru terminarea lucrărilor la capelă mai
sunt necesari 80.000 lei, bani ce au fost propuşi
şi aprobaţi în Consiliul Local. În prezent banii
sunt cuprinşi în bugetul Primăriei pentru a fi
disponibilizaţi construcţiei capelei. Primarul
oferă un răspuns şi în ceea ce priveşte abuzul
semnalat de către preotul Ioan Man. În adresă
se precizează că “referitor la afirmaţia cum că ar
fi un abuz prezenţa tuturor reprezentanţilor con
fesiunilor de pe raza administrativă a Primăriei
oraşului Ungheni, vă înştiinţăm că, faptul
de a ne consulta cu toate confesiunile religioase nu constituie un abuz, din contră
prezenţa reprezentanţilor confesiunilor, cât

şi a dumneavoastră clarifică situaţia în cauză.
Luând în considerare toate cele expuse mai
sus, considerăm că prezenţa dumneavoastră
se datorează dacă nu respectului faţă de
instituţia Primăriei Ungheni care v-a convocat
la dezbaterea publică, cel puţin să acordaţi res
pect faţă de enoriaşii dumneavoastră, cât şi a
celorlaltor confesiuni religioase.”
- În data de 08.04.2013 prin adresa nr. 333 Arhiepis
copia Ortodoxă a Albei Iulia informează Primăria
că în data de 4 aprilie o delegaţie din partea
Arhiepiscopiei a purtat discuţii cu preotul Ioan
Man si Consiliul parohial , dialog în urma căruia
reprezentanţii Bisericii au hotărât următoarele:
“Consiliul Parohial este de acord cu admi
nistrarea capelei mortuare de către Primăria
oraşului Ungheni, pe durata unui an de zile, cu
posibilitatea de prelungire din an în an; proprietara capelei să rămână Parohia Ortodoxă
Ungheni I cu hramul “ Sfânta Treime”; Consiliul parohial propune ca Primăria Ungheni
să asigure postul de administrator al capelei,
iar pe acest post este propusă doamna Maria
Pintican; fişa postului administratorului să fie
alcătuită de către Consiliul parohial; veniturile
încasate din administrarea capelei să revină în
totalitate Parohiei Ortodoxe Ungheni I; taxele
de administrare să fie fixate de Consiliul Local
Ungheni (Consiliul Local nu este împuternicit
de a fixa taxe cultelor religioase), dar să nu
depăşească taxele existente în judeţul Mureș;
lucrările rămase de executat să fie făcute cu
aprobarea scrisă a Consiliului parohial al Parohiei Ortodoxe Ungheni I; Consiliul parohial
este de acord ca în perioada de administrare
a capelei de către Primăria Ungheni, aceasta
să fie utilizată şi de celelalte culte, în aceleaşi
condiţii ca şi Biserica Ortodoxă.”

Dorești să faci publice părerile tale?

ANUNȚURI GRATUITE

Sună la 0265328112 sau trimite un mesaj cu opiniile tale despre diverse probleme de
interes local la adresa de email ziarulopiniadeungheni@yahoo.com.

Toți cei care doresc să facă un anunț, să vândă sau să cumpere pot să apeleze cu
încredere la publicația Opinia de Ungheni. Noi vă stăm la dispoziție pentru a publica di
versele dumneavoastră oferte sau solicitări la numărul de telefon 0265328112 sau la ad
resa de email ziarulopiniadeungheni@yahoo.com.

Opinia de Ungheni este o publicație de interes local și își propune implicarea cetățenilor în viața
comunității și în formarea unei imagini corecte despre diversele lucrări, schimbări și realizări ce se
petrec în aria administrativ-teritorială a orașului Ungheni.

Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră.
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- Două luni mai târziu, în data de 20.06.2013 la
Primăria Ungheni este înregistrată adresa nr. 1136
a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Albei Iulia în care se
menţionează că a avut loc o nouă discuţie între o
delegaţie a Arhiepiscopiei şi Consiliul parohial din
Ungheni în urma căreia s-a ajuns la concluzia că
nu s-a primit un răspuns ferm la adresa din luna
aprilie 2013, că Ioan Trifu, consilier local şi consi
lier parohial a declarat că nu s-a luat nici o decizie
cu privire la înfiinţarea unui cimitir orăşenesc şi a
construirii unei capele proprii şi că reprezentanţii
Bisericii “doresc să se respecte hotărârile luate de Consiliul Local al Primăriei Ungheni,
în privinţa sumelor aprobate pentru Parohia
Ortodoxă Ungheni I, fără alte condiţii impuse.”
- În data de 13.08.2013 Consiliul Local Ungheni
adoptă Hotărârea nr. 41 care prevedea consti
tuirea unei comisii formate din consilierii Vasile
Teleptean, Iacob Botoş şi Cosmin Duma. Această
comisie are datoria de a analiza şi verifica obiec
tivele construite sau reparate de către cultele re
ligioase, în urma devizelor de lucrări prezentate
de instituţiile responsabile. Articolul 2 al Hotărârii
CL nr. 41 prevede că această comisie va verifica în
teren lucrările scrise în devize. Articolul 3 prevede
că “Serviciul contabilitate din cadrul Primăriei
oraşului Ungheni, la primirea documentelor de
plată, pentru decontarea lucrărilor efectuate
de către parohie, va informa imediat comisia
pentru a analiza şi a certifica realitatea şi exactitatea lucrărilor în scris”.
- Anul 2014 în istoria capelei mortuare începe
cu o adresă a Arhiepiscopiei către Primăria Un
gheni şi Consiliul Local din data de 19 februarie şi
înregistrată cu numărul 255, în care se precizează
faptul că “toţi consilierii parohiali împreună cu
preotul paroh Ioan Man şi-au luat angajamentul că în şase luni de la virarea banilor în contul Parohiei vor finaliza Capela conform standardelor legale. În caz contrar, sunt de acord
să ofere spre administrarea Primăriei Ungheni
capela mortuară pe o perioadă de trei ani, cu
posibilitatea de prelungire.”
- Ca răspuns la adresa Bisericii în care se solicită
un termen de 6 luni pentru finalizarea lucrărilor,
Primăria emite un răspuns în care se precizează
că “instituția poate vira banii din bugetul local
pentru acest obiectiv în următoarele condiţii:
1. Lucrările la capelă conform standardelor,
să fie finalizate în maxim trei luni de la virarea
banilor
2. Capela să fie pusă la dispoziţia tuturor cultelor existente în oraşul Ungheni şi în satele
aferente ale acestuia
3. Să nu se perceapă cetăţenilor taxă pentru folosirea capelei (înmormântări)
4. Înainte de începerea lucrărilor să fie prezentate comisiei constituite prin HCL nr. 41 din
13.08.2013 devizele lucrării. Vă informăm că
din comisia respectivă fac parte următorii
consilieri locali :Teleptean Vasile, Botoş Dorinel şi Duma Ioan Cosmin care au atribuţia de
a verifica şi controla lucrările scrise în devizul
de lucrări la faţa locului, în teren, certificate la
finalizarea lucrărilor.”
- În data de 14.05.2014 Parohia Ungheni transmite
o nouă adresă către Primărie în care se precizează
faptul că “Parohia Ortodoxă Ungheni I, protopopiatul Târgu Mureş, prin adresa nr. 1148 din
27.03.2014, a fost înştiinţată despre acordul

Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni

Ioan Man, preotul paroh de la Parohia Ortodoxă I a refuzat să dea lămuriri cu privire la cazul capelei
dintre Arhiepiscopie şi Primărie cu privire la
finalizarea lucrărilor la capela mortuară din
incinta cimitirului ortodox. În adresa de mai
sus se face referinţă la o comisie formată din
Vasile Teleptean, Iacob Botoş şi Cosmin Duma
care au atribuţia de a verifica lucrările trecute
în devizul de lucrări la faţa locului şi pe care să
le certifice la finalizarea lucrărilor.”
- Penultimul document oficial în această poveste
este Procesul Verbal încheiat în data de 16.04.2014
în urma unei întâlniri între comisia din cadrul
Consiliului Local şi reprezentanţii Bisericii. Acest
proces verbal prevede următoarele decizii luate
de către consiliul parohial: “Lucrările la capelă
să fie finalizate în şase luni de la primirea sumei totale pentru lucrări; capela va fi pusă la
dispoziţia tuturor cultelor din oraşul Ungheni
şi satele aparţinătoare; în ceea ce priveşte taxa
pentru folosirea capelei s-a hotărât ca pentru
un an de zile să nu se perceapă taxe. După ce
se vor şti costurile pentru întreţinere, la nevoie
se vor pune taxe care nu vor fi diferite pentru
alte culte.”
Ultimul punct al acestui proces verbal menţionează
că membrii comisiei “acceptă materialele făcute
de Primăria Ungheni cât şi Hotărârea”, susţinând
astfel că lucrările pot fi terminate în trei luni şi
NU în şase luni aşa cum afirma consiliul parohial I
împreună cu preotul Man.
- Ultimul act oficial înregistrat în legătură cu
acest caz este Procesul Verbal încheiat în data de
6 mai 2014 la Primărie, în prezenţa preoţilor Lu
cian Dudaş (greco-catolic), Bariti Csaba (romanocatolic), Szekely Ferencz (reformat), Gheorghe
Moldovan (parohia ortodoxă Vidrasău), Iulian
Suciu (parohia ortodoxă Ungheni II), Aurel Sârbu

(parohia ortodoxă Cerghizel), Marius Negruşa
(parohia ortodoxă Moreşti), Ionel Suciu (parohia
ortodoxă Şăuşa), Sorin Bejan (parohia ortodoxă
Cerghid) şi a părintelui protopop Olimpiu Zahan
de la Protopopiatul Ortodox din Tirgu-Mureş.
Cele trei puncte stabilite în cadrul acestei întâlniri
sunt următoarele:
- 1. Lucrările la capelă să fie finalizate în termen
de şase luni de la primirea banilor alocaţi.
- 2. Capela va fi pusă la dispoziţia tuturor cul
telor din oraşul Ungheni şi satele aparţinătoare.
- 3. Timp de un an de zile de la darea în folosinţă
să nu se perceapă taxe, apoi în funcţie de costurile aferente să se stabilească taxe egale pentru toţi.
- În procesul verbal mai este specificat faptul
că semnatarii “solicită ca în anii următori să
se construiască capele mortuare în toate cimi
tirele satelor aparţinătoare în aceleaşi condiţii
de finanţare”.

S-a ajuns la un acord între Primărie
şi reprezentanţii cultelor

- În acest moment capela mortuară din Ungheni
are nevoie de suma de 80.000 de lei pentru a pu
tea deveni funcţională urmând ca ulterior să fie
făcute şi alte lucrări.O parte din această sumă
şi anume 28.000 de lei au fost deja viraţi de
Primărie. Primarul oraşului, Victor Prodan se
arată încrezător că după patru ani problema
capelei poate fi încheiată. “ În acest caz poziţia
Primăriei este una foarte clară. Vrem finalizarea
lucrărilor în termen de şase luni aşa cum am stailit
cu preoţii, vrem ca toate cultele din oraş şi satele
aparţinătoare să folosească această capelă gratuit
fără nici o diferenţiere. Locuitorii aşteaptă de prea
mult timp această capelă şi au ajuns la o limită a
răbdării. Capela este construită din bani publici,
banii oamenilor care au dreptul să se folosească
de această capelă, repet, în mod gratuit. Solicităm
reprezentanţilor Parhohiei Ortodoxe Ungheni I să
fie înţelegători în această problemă şi să respecte
faptul că interesul public primează într-o socie
tate democratică. Primăria îi asigură pe cetăţeni
de interesul deosebit pentru rezolvarea acestei
probleme într-un timp cât mai scurt” a decla
rant edilul oraşului. Redacţia publicaţiei Opinia
de Ungheni l-a contactat telefonic pe Ioan Man,
preotul paroh din Ungheni care a refuzat însă
să ofere detalii şi clarificări cu privire la această
problemă. Acesta a menţionat că locuitorii din
Ungheni şi satele aparţinătoare cunosc această
situaţie iar problema capelei nu mai are nevoie de
publicitate. Aşteptăm dreptul la replică la adresa
de email ziarulopiniadeungheni@yahoo.com iar
cetăţenii oraşului şi satelor aparţinătoare sunt
invitaţi sa îşi exprime opinia în legătură cu această
problemă la aceeaşi adresă.
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Proiect pentru comunitate, respins în Consiliul Local
În contextul în care oraşele mici din
România încearcă să atragă investitori
într-o perioadă de criză economică,
reprezentanţii Primăriei Ungheni
poartă discuţii cu o companie străină
importantă care vrea să îşi deschidă
unul dintre sedii în zona Parcului In
dustrial. Cu toate acestea, primul
pas în aducerea în oraş a unei fabrici
care aparţine firmei producătoare de
băuturi energizante Hell, a fost ratat.
Asta pentru că o parte din aleşii locali
nu au adoptat un proiect de hotărâre
care prevedea trecerea în legalitate a
unui teren care ar urma să fie vândut
firmei. Fabrica ar urma să aducă întro primă fază 50 de locuri de muncă
pentru locuitorii din oraş şi satele
aparţinătoare urmând ca mai apoi
un număr de 300 de persoane să îşi
desfăşoare activitatea aici.

Primul pas pentru
atragerea investitorului

În cadrul şedinţei de Consiliu Local din
luna aprilie primarul Victor Prodan a
iniţiat un proiect de hotărâre ce pro
punea dezlipirea terenului înscris în
CF nr. 50491, în suprafaţă de 30.000 de
metri pătraţi din perimetrul total de
484.003 al islazului oraşului Ungheni
în două parcele noi. Practic, este vorba
despre scoaterea terenului din cadrul

păşunii pentru ca acesta să poată fi
trecut într-o formă legală ce permite
preluarea lui de către reprezentanţii
firmei din Ungaria. În expunerea de
motive a proiectului se precizează că
“prin deosebita amplasare strategică,
acest teren poate deveni un pol de
dezvoltare a mediului economic pen
tru oraşul Ungheni şi implicit poate
genera noi locuri de muncă. O parte
din acest imobil, în suprafaţă totală de
484.003 mp a fost inclus în intravilan,
pentru activităţi industriale încă din
anul 2004. Respectând prevederile
legale, consider oportună dezmem
brarea terenului în suprafaţă de 30.000
de metri pătraţi cu scopul de a se dez
volta pe acesta activităţi economice”.
Victor Prodan, primarul oraşului Un
gheni a făcut un apel către toţi consil
ierii locali să fie de acord cu primul pas
care va duce la crearea de noi locuri de
muncă într-o perioadă grea din punct
de vedere economic. “Ştiţi că echipa
Consiliului Judeţean Mureş are în plan
construcţia Parcului Industrial 2 Un
gheni. Noi trebuie să urmăm paşii le
gali, să scoatem acest teren din păşune.
Avem o solicitare pentru o fabrică
din Ungaria ce vrea să îşi deschidă o
filială în Ungheni. Este vorba despre
firma HELL, o companie recunoscută
în România. Sunt doi români de etnie
maghiară din Târgu Mureş care deţin

O parte dintre consilieri nu au votat proiectul propus
această companie şi au venit cu o so
licitare către noi pentru o suprafaţă de
teren. Pentru a crea locuri de muncă
în Ungheni noi trebuie să respectăm
toţi paşii legali iar dezmembrarea
ce trebuie votată astăzi este doar un
prim pas spre vânzarea terenului.
Într-o primă fază cei de la Hell ne-au
informat că vor fi create 50 de locuri
de munca pentru locuitorii din oraş
şi satele aparţinătoare. Pe viitor ei vor
ca această fabrică să ajungă până la un
stadiu care să ofere un total de 300 de
locuri de muncă.”

Sprijin pentru producătorii agricoli

Ioan Trif, preşedinte de şedinţă, a de
clarat că nu este convins de intenţiile
reprezentanţilor primăriei. “Domnule
primar, nu prin vânzarea de teren atra
gem investitori, ci prin taxele şi impo
zitele pe care le-am pus. Să vă uitaţi la
o primărie de lângă Alba Iulia. Comuna
respectivă nu are şomeri şi asta pentru
că au redus impozitul cu 25% la agenţii
economici şi au mai multe firme mari.
Nu cred că vinderea pământului este o

soluţie pentru viitorul locuitorilor din
Ungheni.”, a declarat alesul local.
Reprezentanţii Primăriei fac în conti
nuare un apel la înţelegerea interesului
comunităţii în această problemă de
către consilierii locali care s-au opus
proiectului. Şi asta deoarece crearea
unei astfel de fabrici pe teritoriul ad
ministrativ al oraşului poate aduce
avantaje pentru tineri dar şi pentru
cei care încă nu au un loc de muncă.
Proiectul de hotărâre avea nevoie de
voturile a două treimi dintre consilieri
pentru a fi adoptat.

Prezenţă mare de Paşte în Casa Domnului
Cu ocazia Sărbătorilor Pascale biserica ce aparţine
Parohiei Ortodoxe Ungheni
II a fost plină de credincioşi
care au dorit sa fie în Casa
Domnului odată cu cel mai
important eveniment anu
al al creştinătăţii. Preotul
paroh Iulian Suciu s-a declarat mulţumit de implicarea
creştinilor din Ungheni atât în
perioada Postului Mare cât şi
la toate slujbele de Paşte.

Serviciul de Administraţie Publică
şi Registrul Agricol din cadrul
Primăriei Ungheni a oferit sprijin
pentru toţi producătorii din oraş
şi satele aparţinătoare în ceea
ce priveşte depunerea cererilor
pentru subvenţia pe suprafaţă la
Agenţia pentru Plaţi şi Intervenţie
în Agricultură (APIA). Un număr
de 228 de fermieri au apelat la aju
torul Primăriei pentru a-şi digitiza
cererile şi a obţine documentele
necesare.

Primăria, un intermediar
între producători şi APIA

Anul acesta a fost puţin mai
diferit faţă de anul trecut în ceea
ce priveşte depunerea cererilor.
Până la începutul anului 2014
reprezentanţii centrului APIA
mergeau la Ungheni pentru a
evita deplasarea oamenilor la
Târgu Mureș. În acest an s-a or
ganizat altfel şi anume că fiecare
producător agricol care a depus
cerere pentru subvenţie a tre
buit să meargă la Târgu Mureș.
“În prealabil, fiecare dintre ei a
trecut pe la Primăria oraşului Un
gheni unde noi i-am ajutat să îşi
actualizeze cererile în format elec
tronic, să îşi digitizeze parcelele,
să le identificăm terenurile acolo
unde a fost cazul, să le eliberăm
adeverinţă din Registrul Agricol
cu suprafeţele respective pe locuri
fizice. I-am ajutat pe aproximativ
228 de producători agricoli să
îşi digitizeze în sistem electronic
cererile pentru subvenţia pe
suprafaţă.”, a declarat Mi
hai Platon, şeful Serviciului de

8 voturi PENTRU, 4 ABŢINERI
şi 3 ÎMPOTRIVĂ

Mihai Platon, şeful Serviciului de Administraţie Publică
din cadrul Primăriei Ungheni
Administraţie Publică din cadrul
Primăriei Ungheni. Perioada de
depunere a cererilor este între
15 martie şi 15 mai 2014. Pentru
a evita diversele probleme ale
cetăţenilor la APIA reprezentanţii
Primăriei au identificat cât mai
corect terenurile pentru a nu exis
ta suprapuneri între terenuri, aşa
cum s-a întâmplat în anii trecuţi.
Cererea subvenţiei se realizează
direct între producătorul agricol
şi cei de la APIA.

Condiţiile pentru
obţinerea subvenţiei

Există mai multe condiţii pe
care cetăţenii sunt nevoiţi să le
îndeplinească pentru a obţine
bani pe suprafeţele de teren. Pot
beneficia de măsurile de sprijin

pe suprafaţă persoanele fizice
şi/sau juridice care exploatează
terenul agricol pentru care
solicită plata, în calitate de pro
prietari, arendaşi, concesionari,
sau administratori în cadrul
asociaţiilor în participaţiune.
Dacă proprietarul a dat terenul
în arendă, l-a concesionat sau l-a
închiriat, sprijinul financiar pe
suprafaţa respectivă va fi acordat
celui care lucrează terenul. Sunt
eligibile la plată exploataţiile cu
suprafaţa de cel puţin un hectar,
formate din parcele agricole cu
suprafaţa de minim 0,3 hectare.
În cazul viilor, livezilor, culturilor
de hamei, pepinierelor pomi
cole, pepinierelor viticole sau al
arbuştilor fructiferi, suprafaţa
minimă a parcelei trebuie să fie
de cel puţin 0,1 hectare.

Postul Mare, perioada pregătirii spirituale
Preotul paroh Iulian Suciu pune un ac
cent deosebit pe una dintre cele mai im
portante perioade din an în pregătirea
spirituală a creştinilor şi anume Postul
Mare. Enoriaşii Parohiei Ortodoxe Un
gheni II au postit, s-au rugat, s-au apro
piat de Dumnezeu pentru ca mai apoi să
meargă la Taina Sfintei Spovedanii. “Pos
tul Paştelui este o perioadă de pregătire
pentru bucuria pascală, perioadă în care
credincioşii renunţă nu numai la bucatele
de frupt ci şi la săvârşirea tuturor faptelor
care îl întristează pe Dumnezeu. Această
perioadă de post ne arată că întreaga
viaţă a creştinului este una a răstignirii
poftelor. Exersând, cu fiecare perioadă
de post câştigăm în virtute pentru că
sărbătorile pascale nu ar mai reprezenta o
bucurie deplină dacă noi nu ne-am răstigni
împreună cu Domnul Iisus Hristos.”, a expli
cat preotul Iulian Suciu.

Biserica, plină la Slujba de Înviere
De Înviere, credincioşii din Ungheni au

Biserica din Ungheni a fost plină
de credincioşi cu ocazia Paştelui
ales să meargă la biserică pentru a marca
învierea Domnului şi pentru a se bucura
împreună cu preotul de minunea prin
care Iisus Hristos i-a salvat pe oameni de
la moartea spirituală. “Am fost deosebit de
bucuros să văd o prezenţă mare la biserică
la slujbele de Înviere şi chiar la denii. Le
mulţumesc enoriaşilor pentru implicarea
lor în viaţa spirituală a comunităţii.” a mai
spus preotul paroh. Învierea lui Iisus Hris
tos (Învierea Domnului) este un funda
ment doctrinar și ritual pentru credința
creștină - catolică, ortodoxă și reformată.
Este practic temelia bisericii pe care o
cunoaștem astăzi. Acest eveniment este
relatat de scrierile vremii și de apostolii lui
Hristos. La început, învierea ca doctrină
nu a fost acceptată în Imperiul Roman cu
excepția primilor creștini.
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Parcurs excepțional pentru CS Viitorul Ungheni
O mână de oameni pasionaţi de fotbal şi dedicaţi sportului reuşesc să ducă
numele oraşului atât în ţară cât şi în străinătate prin performanţele obţinute.
Este vorba despre reprezentanţii Clubului Sportiv Viitorul Ungheni care în
perioada 19 -21 aprilie a participat cu echipa la a 42-a ediție a Turneului
Internaţional de Fotbal din Hazebrouck, Franţa.
Participarea a avut loc la categoria
U14-15 acesta fiind cel mai vechi tur
neu din Franţa. Întregul eveniment s-a
desfăşurat într-o localitate cu 22.000
de locuitori dar cu o bază sportivă
excepţională cu şase terenuri de fot
bal şi zece de tenis de câmp. În cadrul
competiţiei s-au înscris un număr de
16 echipe de fotbal din Franţa, Anglia,
Germania, Belgia, Olanda, Ţara Galilor,
Rusia şi Luxemburg. Echipa de fotbal CS
Viitorul Ungheni a fost singura echipă
din România care fost invitată în cei 42
de ani de organizare a acestui turneu. În
grupe, echipa de fotbal a oraşului a fost
repartizată cu RC Burges din Franţa,
WISWD din Belgia şi Goneheim, Franţa.

Victorii pentru
sportivii mureşeni

După victorii consecutive în grupe cu

scorurile de 2-0, 3-0, 3-0, echipa CS
Viitorul Ungheni a întâlnit clubul en
glez Port Vale. Această formaţie face
parte din liga a doua din Anglia şi este
câştigătoarea ultimei ediţii din 2013.
După un joc pur englezesc cu foar
te multe contacte şi faze de poartă,
după timpul regulamentar adică 2x25
minute, scorul a fost 0-0. Mai apoi s-a
trecut la execuţia loviturilor de depar
tajare unde echipa oraşului Ungheni a
câştigat cu 4-2, portarul Dănuţ Suciu
reuşind să facă o figură extrem de
bună. Acesta a devenit astfel cel mai
bun jucător al semifinalei. În finală CS
Viitorul a întâlnit cel mai vechi club
de fotbal din Paris, Red Star, fondat în
anul 1897. Din această echipă fac parte
mai mulţi jucători care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul lotului național al
Franţei la categoria U15. După un joc în
care sportivii au dat totul pentru a oferi

un meci cât mai bun şi pentru a câştiga,
echipa CS Viitorul a fost învinsă cu 2-0
de francezi.
CS Viitorul Ungheni continuă seria
performanţelor naţionale şi internațio
nale cu această clasare pe locul 2, însă
mai mult decât atât căpitanul echipei,
Sergiu Chirilă a fost desemnat cel mai
bun jucător al turneului împreună cu
un fotbalist de la echipa franceză Red
Star. Conducerea clubului de fotbal
CS Viitorul Ungheni îi felicită pe toţi
jucătorii pentru prestaţia lor de la tur
neul internațional dar şi pentru fap
tul că au reprezentat cu succes oraşul
şi ţara în Franţa. Totodată au fost
adresate mulţumiri părinţilor care i-au
susţinut pe tinerii jucători, Primăriei
şi Consiliului Local, primarului Victor
Prodan şi totodată firmei de Securitate
Tiger Security pentru implicare şi spriji
nul acordat.

Învăţământ de calitate pentru elevi
Începând din anul 2012
Primăria oraşului Ungheni
împreună cu reprezentanţii
Şcolii Gimnaziale “Emil
Drăgan” au derulat mai
multe proiecte şi activităţi
pentru îmbunătăţirea cali
tăţii învăţământului şi con
diţiilor în care cei 830 de
elevi îşi desfăşoară activitatea.
Cea mai vizibilă realizare este
modernizarea a două săli de clasă
şi a grupurilor sanitare aferente
care au ajuns la un nivel european
al calităţii. Acest lucru se simte şi
în modul în care cei mici dar şi
dascălii îşi desfăşoară activitatea.
“Clasa I A are un efectiv de 21
de elevi. Începând cu anul şcolar
2012-2013 am preluat aceşti elevi
la grupa pregătitoare iar noi am
fost prima generaţie care a avut
şansa de a învăţa în sălile mo
dernizate. Condiţiile sunt mult
mai bune, copiii se simt foarte
bine cu noile facilități, este mult

Carolina Oltean, directorul Şcolii
Gimnaziale „Emil Drăgan” Ungheni
mai uşor să lucrăm cu ei. Pentru
mine ca şi dascăl dar şi pentru
ei este foarte important să ne
desfăşurăm activitatea într-un
ambient plăcut. Ei se simt aici ca
acasă.”, a declarant Bianca Teth,
profesor de învăţământ primar la
şcoala din Ungheni.

Modernizările
vor continua

Lucrările nu se opresc aici. Condu

Clasa a I-a A la una dintre orele ce se desfăşoară în sala
modernizată de Primăria şi Consiliul Local Ungheni

cerea unităţii de învăţământ speră
să primească sprijin din partea
Primăriei pentru a moderniza
holurile, sălile de curs şi grupu
rile sanitare de la etajul clădirii.
“Dacă până în anii trecuţi existau
copii care se îndreptau spre şcolile
din Târgu Mureş acum tot mai
mulţi părinţi aleg să lase copiii la
Şcoala “Emil Drăgan” din Ungheni
iar acest impuls este dat intere
sul nostru pentru a oferi condiţii
bune pentru cei mici. Deşi sunt di
rector de doar doi ani îmi doresc
să ridicăm nivelul condiţiilor de
învăţământ la Ungheni. M-am bu
curat mereu de sprijinul Primăriei
şi al Consiliului Local. Împreună
am realizat modernizările, am
oferit condiţii propice pentru
desfăşurarea activităţii. Şi asta de
oarece tot ce am propus spre rea
lizare a găsit un sprijin la Primăria
Ungheni. Şi mă refer la un sprijin
financiar în primul rând.”, a de
clarat directorul Şcolii Gimnazia
le, Carolina Oltean.

CS Viitorul Ungheni a ajuns în finală

Băieţii au luptat din greu în competiţie

Apel către cetăţenii din Ungheni
Primăria oraşului Ungheni îi informează
pe cetăţeni că lucrările la înlocuirea reţelei
de apă în zona Blocuri-Gară din oraş sunt
în desfăşurare. Vechea reţea de apă de
venise problematică pentru cetăţeni. Cu
această ocazie primarul oraşului Ungheni,
Victor Prodan face şi un apel către cei
care locuiesc în zonă sau tranzitează acest
perimetru. “Facem un apel la înţelegere
pentru toţi locuitorii din oraşul Ungheni
prin care aceştia să conştientizeze faptul
că există anumite neplăceri precum acce
sul îngreunat sau chiar blocarea unor căi
de acces. Aceste lucrări sunt în beneficiul
comunităţii însă este nevoie de anumite
compromisuri atunci când vine vorba des
pre modificări, mai ales la reţeaua de apă”,
a afirmat edilul. Primăria a început un am
plu proces încă de anul trecut ce constă în
modernizarea reţelei de apă şi canalizare
din oraş. Acest lucru va fi în beneficiul tu
turor cetăţenilor şi totodată va îmbunătăţi
nivelul de trai din comunitate. În domeniul

Lucrările sunt în desfăşurare

infrastructurii printre cele mai importante
lucrări realizate în anul 2013 se numără
canalizarea menajeră a oraşului Ungheni
şi a localităţilor aparţinătoare Cerghid,
Cerghizel, Vidrasău, Recea şi Moreşti, extin
derea reţelei publice de canalizare pentru
preluarea, evacuarea şi transportul ape
lor menajere la blocuri şi racordurile ne
cesare la sistemul de canalizare, reabilitarea
reţelei de alimentare cu apă curentă pe
strada Tineretului din Ungheni, renovarea
exterioară a dispensarului uman precum
şi amenajarea terenului din curtea dispen
sarului pentru parcarea autoturismelor,
amenajarea a două staţii pentru mijloacele
de transport în comun în Ungheni – pe
strada Mureşului şi în Cerghid şi amenaja
rea drumului prin împietruire la Vidrasău
(pod plutitor). Edilul oraşului promite că
administraţia publică locală va fi în con
tinuare alături de cetăţeni şi interesată
de problemele mari pe care aceştia le
întâmpină.
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Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local
ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI UNGHENI
Nr. 2842 din 29.04.2014

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 29.04.2014, cu ocazia şedinţei ordi
nare a Consiliului Local al oraşului Ungheni, la care
participă un număr de 15 consilieri locali, şedinţa
fiind legal constituită. Participă la şedinţa Con
siliului dna. Suciu Ramona, consilierul personal al
primarului oraşului Ungheni şi dl. Pătran Aurelian,
administrator public.
Dl. Trif Ioan, preşedintele de şedinţă, prezintă
Dispoziţia primarului oraşului Ungheni nr. 457
din 25.04.2014 prin care a fost convocat Consiliul
Local al oraşului Ungheni în şedinţă ordinară, cu
următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind completarea Comi
siei de validare a mandatelor consilierilor locali iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind validarea manda
tului de consilier local al doamnei Chirilă Otilia iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
aderării comunelor Răstoliţa, Bahnea, Batoş,
Coroisînmărtin, Lunca, Mica, Păsăreni, Valea
Largă, Vărgata, Vânători, Gurghiu la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”
- iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind funcţionarea Ser
viciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoa
nelor al oraşului Ungheni - iniţiator primar Prodan
Victor;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor
măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea
curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfru
museţare a oraşului Ungheni - iniţiator primar
Prodan Victor;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modi
ficării inventarului bunurilor care aparţin dome
niului public al oraşului Ungheni - iniţiator primar
Prodan Victor;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului
de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de
reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea
publică şi privată a oraşului Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
imobilului - teren înscris în C.F. nr. 50491/Ungheni,
nr. cad. 50491, în suprafaţă totală de 484.003 m.p.
din perimetrul islazului oraşului Ungheni, în două
parcele noi - iniţiator primar Prodan Victor;
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea prin
concesiune/închiriere a pajiştilor permanente
aparţinând domeniului privat al oraşului Ungheni,
judeţul Mureş - iniţiatori consilieri locali Moldovan
Ioan, Trif Ioan, Culcear Florin;
10. Diverse.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt
completări la procesul verbal încheiat în şedinţa
ordinară din data de 18 martie 2014.
Dl. Nyaradi Ioan doreşte o completare la proce
sul verbal al ședinței anterioare, la pag. 15, după
aliniatul 5, a afirmat că „Cine se scuză, se acuză!”,
adăugând și faptul că nu Nyaradi l-a dat afară, ci
că din 42 de persoane, 41 au votat excluderea dlui.
Suciu Dinu din partid.
Se supune la vot procesul verbal din data de
18.03.2014, se aprobă cu 13 voturi pentru și o
abținere - Teleptean Vasile (nu a fost prezent la
ședința din acea dată).
Dl. Trif Ioan dorește să se menționeze în procesul
verbal că și dl. Nyaradi Ioan s-a numărat printre
inițiatorii proiectului de hotărâre privind atri
buirea prin concesiune/închiriere a pajiștilor per
manente aparținând domeniului privat al orașului
Ungheni, județul Mureș, dar că din anumite mo
tive nu a putut semna proiectul.

Otilia Chirilă este noul consilier de pe lista PDL
Dl. președinte prezintă Nota de suplimentare a or
dinii de zi, prin care se solicită introducerea a încă
2 puncte noi pe ordinea de zi, respectiv „Proiect
de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.60 /26.
noiembrie 2013 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2014 în oraşul Ungheni
cu taxe speciale şi extrajudiciare de timbru, în ve
derea desfăşurării activităţii S.P.C.L.E.P. Ungheni”
și „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului
adiţional nr. 1 la acordul de asociere încheiat între
Oraşul Ungheni şi Asociaţia Culturală „PURTATA”.
Deasemenea dl. Trif Ioan dorește întroducerea pe
ordinea de zi a unui proiect de hotărâre depus la
Primăria orașului Ungheni în 6 decembrie 2013 și
care nu a fost supus atenției membrilor Consiliu
lui Local până la această dată. Este vorba despre
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei
nr. 1, cap. IX - Taxe speciale, poz. 12 din H.C.L. nr.
60/2013, referitoare la taxa de branșare canalizare.
Se supune la vot ordinea de zi, aceasta aprobân
du-se cu 14 voturi pentru. Apoi, se supune la vot
suplimentarea solicitată și se aprobă cu 10 voturi
pentru, 1 vot împotrivă - Duma Ioan Cosmin și 3
abțineri - Buta Monica, Ogrean Liviu și Pop Otilia.
Dl. Ogrean Liviu nu a votat pentru suplimentarea
ordinei de zi întrucât nu i-a fost adus la cunoștință
cuprinsul celui de al 3-lea proiect de hotărâre su
plimentar prezentat de dl. Trif.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 1 al or

dinei de zi privind completarea Comisiei de vali
dare a mandatelor consilierilor locali.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul
Consiliului local.
Dl. Nyaradi Ioan propune ca d-na Moldovan
Crinișoara să îndeplinească calitatea de membru
al Comisiei de validare.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat cu propunerea făcută, se aprobă cu
13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.
12/29.04.2014.
Comisia de validare a întocmit procesul verbal nr.
2840/29.04.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 2 al
ordinei de zi privind validarea mandatului de con
silier local al doamnei Chirilă Otilia.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Comisia de validare a întocmit procesul verbal nr.
2841/29.04.2014.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat, se aprobă cu 14 voturi pentru, adop
tându-se Hotărârea nr. 13/29.04.2014.
D-na Chirilă Otilia depune jurământul conform
prevederilor Legii nr. 215/2001.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 3 al or
dinei de zi privind aprobarea aderării comunelor

Răstolița, Bahnea, Batoș, Coroisînmărtin, Lunca,
Mica, Păsăreni, Valea Largă, Vărgata, Vânători, Gur
ghiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Aqua Invest Mureș”.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat, se aprobă cu 15 voturi pentru, adop
tându-se Hotărârea nr. 14/29.04.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 4 al
ordinei de zi privind funcționarea Serviciului Pu
blic Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al
orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat, se aprobă cu 15 voturi pentru, adop
tându-se Hotărârea nr. 15/29.04.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 5 al ordi
nei de zi privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei
gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea norme
lor de igienă și înfrumusețare a orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Dl. Trif Ioan: La art. 3 din proiectul de hotărâre se
spune că „ Persoanele fizice şi juridice au obligaţia
să încheie contract pentru transportul deşeurilor
menajere cu societatea de salubrizare abilitată,
iar în cazul altor tipuri de deşeuri, să încheie con
tract de depozitare cu admnistratorul rampei de
deşeuri.” Legat de această problemă, eu zic că ar
trebui continuat așa cum este acest serviciu în
momentul de față, ca Primăria să încheie contract
în numele cetățenilor.
Dl. Gyulai Jozsef: Dar acest lucru este scris la
punctul b) al art. 3.
Dl. Trif Ioan: Punctul b) scrie că cetățeanul poate
opta, adică numai dacă vrea. Eu zic ca Primăria
să facă contract de salubrizare în numele tuturor
persoanelor fizice. Dacă nu, să fie scos art. 3, firma
de salubritate să-și deschidă un birou în Ungheni
și fiecare persoană își face contract, la fel ca la RE
NEL, nu mai încasează Primăria banii.
Dl. primar: Nu se va schimba nimic, contractul va
fi încheiat de Primărie în numele cetățenilor, la
fel ca și în anii precedenți, doar că nu avem bază
legală să obligăm persoanele fizice să încheie con
tracte de salubritate cu aceeași firmă.
Dl. Ignat Gheorghe: Eu propun să întocmim pe
localități câte un tabel cu localnicii și să împuter
nicim Primăria să încheie contractul.
Dl Botoș Iacob Dorinel: Eu zic că articolul este bine
conceput, având în vedere faptul că fiecare om are
obligația să încheie un contract cu o firmă de sa
lubrizare. Dacă el nu vrea să facă cu firma cu care
încheie Primăria contractul nu poți să-l obligi.
Dl. Nyaradi Ioan: Ce se întâmplă cu ADI Ecolect,
când va fi gata groapa de gunoi de la Sînpaul. La
ADI Ecolect nu se știe ce se întâmplă, pe când la ADI
Aqua Invest lucrurile sunt clare, s-a predat rețeaua
de apă la Aquaserv, prețul este stabilit prin Consiliul
Local, cu acordul ANRSC. Despre ADI Ecolect nu
știm în ce fază este, să știm ce ne așteaptă.
Dl. primar: Lucrările sunt gata, doar că primăria
Tg. Mureș și-a luat angajamentul să asigure infras
tructura și utilitățile și nu l-a dus la bun sfârșit.
Dna. Chirilă Otilia: La art. 11 „În zonele în care
se permite creşterea si întreţinerea animalelor si
menţinerea de grajduri, cocine, coteţe de păsări,
sunt admise numai la distanţa de 10 m. de la uşile
şi ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile
publice.” Să înțeleg că cei care au grajduri, trebuie
să și le vândă sau doar de acum încolo se va pune
în aplicare. Locațiile actuale există demult, sunt
autorizate și înregistrate în C.F.
Dl. primar: Nu avem nici o treabă cu grajdul
d-voastră.
Dl. Moldovan Ioan: Colectarea deșeurilor în orașul
Ungheni s-a rezovat bine până în momentul de
față și parcă e păcat ca prin proiectul acesta care a
fost adaptat la nivelul Tîrgu-Mureș-ului, să stricăm
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tot și să impunem niște lucruri la nivel local. Tre
buie discutat și problemele trebuie rezolvate pen
tru condițiile Ungheniului. Taxa de salubrizare
se plătește la nivel de Primărie, atunci Primăria
trebuie să gestioneze banii și să facă contractele,
bazându-ne pe punctul b) din art. 3. Ar fi păcat
să stricăm o activitate care a fost implementată
și care ar trebui extinsă pe toate satele, că mașina
poate merge și dincolo de deal, până la Șăușa și să
adune și de acolo gunoiul menajer.
Dna. Moldovan Crinișoara: Cum am menționat și
în ședința trecută, la art. 19, lit. b) se spune „Este
interzisă trecerea cu animale în turme sau cirezi
prin pieţe,cartiere de blocuri,ori pe strazile/arter
ele principale.” Adică, dacă eu îmi cumpăr 50 de
capre, nu am voie să umblu cu ele pe drum. Dar
pe unde ies din curte cu ele?
Dna. Chirilă Otilia: Părerea mea este că noi nu sun
tem „urban”, adică nici Cerghizelul, nici Vidrasăul.
Suntem încă la țară și nu știu de ce acest proiect
are atâtea chichițe aplicabile mediului urban.
Dl. Nyaradi Ioan: Am spus și în ședința trecută că
e bun acest proiect de hotărâre, dar nu se aplică
pentru toată lumea la fel.
Dl. Trif Ioan: La art. 8 se spune „ Se interzice ar
derea pe teritoriul oraşului Ungheni şi a satelor
aparţinătoare a oricăror deşeuri, resturi vegetale,
etc.” Dar toamna și primăvara, fiecare cetățean își
aprinde în grădină resturile vegetale.
Dl. primar: Este vorba de focul nesupravegheat.
Trebuie menționat cuvântul „supravegheat”.
Dl. Ogrean Liviu: Dar ce înseamnă supravegheat,
adică de o persoană specializată.
Dl. primar: Nu.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
în forma inițială, se aprobă cu 8 voturi pentru și 7
abțineri - Culcear Florin, Chirilă Otilia, Moldovan
Crinișoara, Moldovan Ioan, Nyaradi Ioan, Telep
tean Vasile și Trif Ioan, adoptându-se Hotărârea
nr. 16/29.04.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 6 al ordi
nei de zi privind modificării inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Dl. Gyulai Jozsef: Este vorba de Căminul cultural
și de Primărie, nu înțeleg care este problema, nu
este teren suficient sau este prea mare suprafața?
Dna. secretar: Din măsurătorile efectuate de
dl. Misarăș, a reieșit o suprafață mai mică decât
cea existentă în inventarul domeniului public al
orașului Ungheni.
Dl. Gyulai Jozsef: Adică trebuie modificat să fie
conform cu realitatea.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Dar până acum nu au fost
înregistrate în C.F.
Dl. primar: Nu.
Dl. Nyaradi Ioan: Dar diferența este foarte mare,
indiferent cu ce s-au făcut măsurătorile, mai ales
la cămin.
Dl. Gyulai Jozsef: Terenul aparținând domeniului
public era până la marginea șoselei aproape, până
la șanț și terenul de sub bloc aparținea tot Primăriei.
Dl. Nyaradi Ioan: Văd că în măsurătorile efectuate
nu s-a luat în calcul magazia, remiza PSI. Nu tre
buia inclusă în această lucrare?
Dl. primar propune amânarea aprobării acstui
proiect de hotărâre până la clarificarea situației.
Dl. preşedinte supune la vot amânarea proiectul de
hotărâre prezentat, se aprobă cu 15 voturi pentru.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 7 al or
dinei de zi privind aprobarea modului de exercita
re a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de
comunicații electronice pe proprietatea publică și
privată a orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Este solicitată prezența dlui. ing. Blaskievics Adam,
responsabil urbanism și amenajarea teritoriului,
cel care a întomit raportul de specialitate la acest
proiect de hotărâre. Dl. Blaskievics explică consi
lierilor locali necesitatea adoptării unei hotărâri în
acest sens.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat, se aprobă cu 12 voturi pentru și 3
abțineri - Chirilă Otilia, Moldovan Crinișoara,
Nyaradi Ioan, adoptându-se Hotărârea nr.
17/29.04.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 8 al
ordinei de zi privind aprobarea dezlipirii imobi

Ședința a fost condusă de consilierul Ioan Trif
lului - teren înscris în C.F. nr. 50491/Ungheni, nr.
cad. 50491, în suprafață totală de 484.003 m.p.
din perimetrul islazului orașului Ungheni, în două
parcele noi.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din
partea comisiei de specialitate pentru activități
social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii
și aviz nefavorabil din partea comisiei de speciali
tate juridică și de disciplină, protecția mediului și
turism din cadrul Consiliului Local.
Dl. Culcear Florin: Dl. primar bănuiesc că este
vorba de pășunea din față de la Terra. Ne puteți
spune care este motivul pentru care doriți această
dezlipire. Dacă este necesară această dezlipire?
Din materiale am înțeles că numai o parte din
islazul comunal a fost înscrisă în intravilan. Dacă
există solicitări de la potențiali investitori?
Dl. primar: Vreau să vă informez că avem în plan
să facem, împreună cu Consiliul Județean, un parc
industrial pe acea suprafață de teren. Însă trebuie
să urmăm toți pașii pentru a scoate pășunea din
circuitul agricol. Facem această dezmembrare, în
trucât avem o solicitare pentru o fabrică, de la fir
ma Hell. Ei au o fabrică în Ungaria, dar și în Ungheni
funcționează la fosta Avicola, cu un personal de
aproximativ 20 de oameni numai pe distribuție.
Patronii sunt 2 români, de etnie maghiară, din Tg.
Mureș, care au plecat în Ungaria și au construit
una dintre cele mai moderne fabrici de energi
zante din Europa. Binențeles că noi vom urma
pașii prevăzuți de lege. La fabrică se vor crea 50 de
locuri de muncă, fără componenta de distribuție,
urmând ca în funcție de evoluția economică a fa
bricii să se creeze până la 300 locuri de muncă.
Dl. Culcear Florin: Ce suprafață din această pășune
este cuprinsă în intravilan?
Dl. primar: 8 ha.
Dl. Culcear Florin: Și suprafața pentru care se cere
dezmembrarea este în intravilan?
Dl. primar: Da.
Dl. Gyulai Jozsef: Ar fi cazul să pornim să facem
ceva și pentru comunitatea noatră, pentru că
acum 6 ani, a mai fost o tentativă de vânzare
a pășunii, au fost discuții și nu s-a făcut nimic.
Avem investitor care vrea să investească în cadrul
localității noastre, vrea să extindă o fabrică, să
asigure locuri de muncă pentru oamenii noștri. Eu
sunt de acord să facem mișcarea aceasta, pentru
că tot pentru comunitatea noastră se face. Ar fi
bine să nu ne cramponăm în unele lucruri care
aduce bani pentru Primărie. V-aș ruga pe toți co
legii, dacă sunteți de acord cu mine, să aprobăm
acest proiect. Mulțumesc.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Se poate dezlipii înainte
de a scoate din circuitul agricol?
Dna. secretar: Da.
Dl. Teleptean Vasile: Normal că trebuie să găsim
oportunități și surse de finanțare, pentru că
a costat și proiectul acela pentru asfaltare,
ș.a.m.d., dar trebuie să ținem cont de câteva lu
cruri menționate în normele metodologice ale
Ordonanței 34. Reducerea suprafeței de pajiști

se poate face cu condiția respectării prevederilor
Ordonanței. Deținătorii de pajiști sunt obligați
să mențină suprafața totală ocupată cu pajiști la
data de 1 ianuarie 2007. În cazul în care, catego
ria de folosință a terenurilor înregistrate în regis
trul agricol ca fâneață/pășune la 1 ianuarie 2007
a fost schimbată sau este schimbată, deținătorii
de pajiști au obligația de a restabili suprafața de
pajiști sau de a aloca o suprafață echivalentă cu
cea schimbată. Primarul verifică respectarea
măsurilor privind folosința pajiștilor în interesul
comunității locale, în conformitate cu prevederile
legii și ale normelor metodologice. În contextul
în care noi discutăm, vis-a-vis de a crea locuri de
muncă și de a realiza un mediu de afaceri pentru
zona noastră, obligația când se înstrăinează o
suprafață de pășune este de a dezvolta sectorul
zootehnic sau alte oportunități, dar toate legate
de mediul zootehnic. Deci, ideea este ca în primul
rând să-i punem în legalitate, ca să pornim în
regulă de la început.
Dl. primar: Pentru această suprafață, noi am identi
ficat teren neproductiv, ne-am și apucat să curățăm
această suprafață, deci nu vom face nimic ilegal.
Dna. Moldovan Crinișoara: Povestea aceasta
cu pășunea este de foarte mult timp și este un
subiect care pune anumite semne de întrebare,
deoarece este foarte sensibil. Nu avem voie să con
struim pe o pășune și mie mi-e tare teamă de alte
lucruri. Crearea de noi locuri de muncă este foarte
benefică pentru orașul Ungheni, dar totuși trebuie
ținut cont de anumite aspecte. Nu știu dacă ce
rerea de la fabrica Hell a ajuns la d-voastră sau este
numai discuție, dacă solicitanții cunosc regimul
terenului, dar vă spun sincer că eu nu voi vota
acest proiect de hotărâre pentru că mi-e teamă.
Dl. Culcear Florin: Există loturi de teren proprietate
privată a oamenilor, chiar vis-a-vis de pășune, de ce
nu este interesată de acele terenuri această societate?
Dl. primar: Pe noi ne interesează să-i aducem la noi
în localitate. Vă asigur că nu se va face nici o ile
galitate, pentru că nu avem cum. Problema noastră
este vrem sau nu vrem să se facă o fabrică aici.
Dl. Culcear Florin: Vrem, dar în temei legal. Știți că
noi am mai avut în iarnă ceva probleme de genul
acesta și oarecum ați forțat mâna consilierilor. Eu
nu mai vreau să cad în acea situație proastă.
Dl. primar: Dl. Culcear v-am cerut eu să votați?
Dl. Culcear Florin: Nu mi-ați cerut, dar ați făcut
atâtea ședințe până a trecut proiectul. Cum
vorbește dna. Crina, și eu am fost chemat la alte
organe superioare care cercetează adevărul și chiar
nu vreau să mai ajung acolo.
Dl. primar: Dar nu spune nimeni că comitem o
ilegalitate.
Dl. Trif Ioan: Dl. primar, nu prin vânzarea terenului
din domeniul public și privat al orașului Ungheni
aducem investitori în zonă. Investitorii în Ungheni
îi aducem prin taxele și impozitele pe care le-am
pus și le punem noi. Uitați-vă la site-ul Primăriei
Sebeș, este orașul fără șomeri. Anul acesta au re
dus impozitul la agenții economici cu 25 %, ca să
atragă invetitori. Noi ce am făcut? Degeaba am

strigat 3-4 consilieri să nu mărim taxele și impo
zitele. O suprafață de teren se poate vinde o dată,
nu de 10 ori. Hai să facem cum am făcut cu Par
cul Industrial de la Vidrasău, unde am rămas și
acționari și am și vândut terenul, am încasat bani.
Dl. primar: Sunteți eronat informat, nu suntem
partener la Parcul industrial, nu avem nimic acolo.
Dl. Trif Ioan: Ordonanța spune foarte clar la art.
20 „schimbarea categoriei de folosință în altă ca
tegorie de folosință, a pajiștilor înregistrate ca ata
re la data de 1 ianuarie 2007.... este interzisă”. Deci
nu avem voie să ne atingem de pășuni. La art. 4
zice „excepțiile prevăzute la art. 5 se realizează cu
obligația ca beneficiarii scoaterii definitive din cir
cuitul agricol a pajiștilor să recupereze din ternuri
neproductive sau neagricole o suprafață egală
cu cea abrobată a fi scoasă definitiv din circuitul
agricol. Recuperarea acestor terenuri se face anti
cipat”. Deci noi nu putem face nici o mișcare până
nu vine Primăria să demonstreze că a recuperat
acele terenuri. Şi oricum, orice hotărâre adoptată
fără respectarea legii este lovită de nulitate. Atâta
timp cât d-voastră veți fi primar, legat de patrimo
niu și de partea financiară din partea mea nu veți
avea nici un vot.
Dl. Ogrean Liviu: La acest proiect de hotărâre,
noi suntem solicitați să aprobăm dezmembrarea
unei suprafețe de teren în două loturi, unul mai
mic și unul mai mare. Ca atare, noi astăzi trebuie
să aprobăm dezlipirea imobilului. Mai departe, de
oportunitatea vinderii, concesionării, scoaterii sau
nescoaterii din zona de pășune o să fie discutat și
aprobat la momentul oportun. Poate între timp se
va schimba și legea.
Dl. Gyulai Jozsef: Eu mi-am spus punctul de vedere,
dar dacă nu vreți să se facă acest lucru, atunci va
rămâne în paragină toată pășunea, să se vadă din
avion cum stau 100 - 200 oi și vom fi de rușinea lu
mii. Dl. primar, v-am cerut să ne dați un drum de
acces pentru suprafața de teren din spatele com
plexului Darina, adică acces pentru pășune. Dacă
ne asigurați o suprafață de 8 m lățime, un drum, vă
garantez că pentru 40 ha teren în spatele Darinei,
oamenii vor fi de acord să-l vândă la investitori.
Dl. Nyaradi Ioan: Cum spunea și colega mea, Crina,
pășunea este un subiect sensibil și fieare trebuie să
ia o decizie importantă. Nu vă recomand să votați,
ascultați și votați în cunoștință de cauză. Legat de
pășune și de acum câțiva ani, vreau să vă spun că era
foarte riscant să votezi vânzarea a 48 ha de pășune
pe un proiet de hotărâre, când trebuia urmată o
metodologie. Eu prostii nu votez. Vroiam să veniți
acum cu cele 3 ha, să vedem unde sunt, ce faceți,
pentru că mie mi se pare că ați pus căruța înaintea
cailor. Și mi-e foarte greu să cred că respectați pre
vederile ordonanței, când aici zice de dezvoltarea
sectorului zootehnic, dezvoltarea activităților agri
cole. M-aș bucura să se ridice acolo o fermă, să fie
100 de vaci și cei din avion să se uite, dar să vină
acolo să bea lapte din cană.
Dl. Teleptean Vasile: Eu aș mai veni o dată în luare
de cuvânt, poate că oportunități o să fie, e o opor
tunitate bună, dar ar trebui să facem un calendar

8
cu pașii ce trebuie urmați în cadrul legal. Eu numai
aseară am intrat în posesia materialelor și am citit,
dar într-adevăr te cuprind fiorii când te gândești
pentru ce ridici mâna.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Nu mai facem nici o dezmem
brare, să scoatem tot terenul din circuitul agricol.
Dl. primar: Nu avem atâta teren să recuperăm.
Dna. Moldovan Crinișoara: Propun spre amânare.
Dl. Ignat Gheorghe: Aici avem un proiect de dez
membrare, să înțelegem clar că nu se vinde nimic
deocamdată.
Dna. Chirilă Otilia: Orice dezmembrare implică un
proiect, adică bani. Să mai așteptăm puțin, poate
trebuie să dezmembrăm în mai multe parcele.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Cât timp trebuie să
așteptăm să vină 10 investitori și de unde să știm
ce suprafețe de teren se solicită.
Dl. Trif Ioan: Așa de repede am uitat, doar numai
acum am făcut comasarea pășunii și am plătit
pentru lucrare.
Dl. Culcear Florin: Pentru anul viitor, propun con
silierilor să reducem taxele și impozitele pentru
cei care vor să investească în Ungheni cu 30 %, le
asigurăm utilități pentru 1 an.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre,
acesta întrunește 8 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă - Chirilă Otilia, Moldovan Crinișoara,
Nyaradi Ioan și 4 abțineri - Culcear Florin, Mol
dovan Ioan, Teleptean Vasile și Trif Ioan. Întrucât
proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul ne
cesar de voturi, respectiv două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcție, nu s-a adop
tat o hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 9 al ordi
nei de zi privind atribuirea prin concesiune/închiri
ere a pajiștilor permanente aparținând domeniului
privat al orașului Ungheni, județul Mureș.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil
din partea a 2 comisii de specialitate și aviz ne
favorabil din partea comisiei de specialitate pen
tru activități social-culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, muncă și protecție socială,
protecție copii.
Dl. Trif Ioan, în calitate de inițiator, prezintă pro
iectul de hotărâre.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Comisia de specialitate
socială a dat aviz nefavorabil acestui proiect de
hotărâre.
Dl. Ogrean Liviu: Proiectul de hotărâre trebuia să
aibă alt titlu și anume „...privind modalitățile de
atribuire” și nu „... privind atribuirea prin con
cesiune/închiriere”. În altă ordine de idei, vreau
să întreb dacă până acum s-a dat în concesiune
pășunea fără a fi caiet de sarcini? Să înțeleg că a
fost, atunci primul articol al proiectului este nea
venit. Contract de concesiune a fost încheiat și
până acum, așa că și articolul 2 cade. Până acum
nu s-au abrobat contractele de concesiune în
ședință de consiliu?
Dl. Moldovan Ioan: Prin caiet de sarcini se pot
stabili niște condiții, să nu fie numai tariful cel
mai mare de concesionare a pășunii, ci să asiguri
și dezvoltarea zonei locale, de exemplu dacă cio
banul ia oile din sat, i se dau 10 puncte, dacă dă 10
kg. de brânză, i se dau puncte în plus și se face un
punctaj. Asta înseamnă caiet de sarcini și asta tre
buie discutat în consiliu. Prin acest caiet de sarcini
poți să-i avantajezi pe ciobanii locali, și geambașii
îi scoți afară.
Dl. Ogrean Liviu: Dar este neavenită exprimarea din
proiectul de hotărâre, întrucât și până acum s-a
făcut caiet de sarcini și contracte de concesiune.
Dl. Moldovan Ioan: Contractul cadru este stabilit
prin lege, dar trebuie adaptat la condițiile din zonă.
Dl. Nyaradi Ioan: Dna. secretar are dreptate, în
2010 a fost licitație, însă a fost caiet de sarcini, a
fost contract cadru, dar documentația tehnicoeconomică nu a fost aprobată în Consiliu. Și au ve
nit anii 2012, 2013 când am avut probleme și am
fost puși într-o situație delicată. Atunci, propu
nerea mea este să venim în Consiliu, să aprobăm
documentația tehnico-economică și omul să știe
că aceasta a fost aprobată în Consiliu și nu o mai
tot întoarcem și schimbăm. Legat de proiectul
de hotărâre, știți foarte bine că vă puteți baza pe
mine e orice e legal și mi se pare legal ceea ce s-a
propus. Vreau să fiu și eu printre inițiatori pentru
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Consilierii au dezbătut mai multe proiecte importante pentru comunitate
că am participat la ședință, dar n-am semnat.
Dl. Teleptean Vasile: Eu cred că trebuie să reme
diem sau să corectăm acest aspect și-l putem face
numai printr-un caiet de sarcini.
Dl. Culcear Florin: Dl. primar, înseamnă că d-voastră
v-ați autosesizat la nerespectarea clauzelor contrac
tuale cu dl. Răduțiu, pe motiv că nu ia oile, adică nu
se respectă niște clauze contractuale, deci va avea
un contract de concesiune reziliat.
Dl. primar: Eu am vorbit cu dl. Răduțiu la sesizarea
cetățenilor din Ungheni și a spus că este obligat să
ia oile din sat.
Dl. Gyulai Jozsef: Sunt de acord cu proiectul de
hotărâre, dar vreau să știu de la ce dată intră în
vigoare și ce se va întâmpla cu cei care sunt deja
cu oile pe pășune?
Dl. primar: Contractele în vigoare curg mai departe.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat, se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 voturi
împotrivă - Buta Monica, Ogrean Liviu, Pop Otilia,
adoptându-se Hotărârea nr. 18/29.04.2014. Dl.
Ogrean Liviu dorește să-și justifice votul negativ
acordat: tot ce se cere în acest proiect de hotărâre
este un lucru neavenit pentru că este stipulat
foarte clar prin legi și hotărâri de guvern cum se
administrează pășunea.
Dl. Duma Ioan Cosmin propune ca lucrările ședin
ței să fie întrerupte pentru o scurtă pauză.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 10 al
ordinei de zi pentru completarea H.C.L. nr.60/26
noiembrie 2013 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2014 în oraşul Ungheni
cu taxe speciale si extrajudiciare de timbru, in ve
derea desfasurarii activitatii S.P.C.L.E.P. Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat, se aprobă cu 14 voturi pentru și 1
abținere - Nyaradi Ioan, adoptându-se Hotărârea
nr. 19/29.04.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 11 al
ordinei de zi privind aprobarea actului adiţional
nr. 1 la acordul de asociere încheiat între Oraşul
Ungheni şi Asociaţia Culturală „PURTATA”.
Dl. Teleptean Vasile: Aș dori să fie prezentat un ra
port financiar-contabil pentru anul trecut.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat, se aprobă cu 15 voturi pentru, adop
tându-se Hotărârea nr. 20/29.04.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 12 al
ordinei de zi privind modificarea Anexei nr. 1, cap.
IX - Taxe speciale, poz. 12 din H.C.L. nr. 60/2013,
referitoare la taxa de branșare canalizare.
Dl. Trif Ioan: Prin acest proiect de hotărâre se cere
1. anularea taxei de branșare în valoare de 1450
lei. 2. Executarea căminelor de canalizare și a
căminelor branșare a utilizatorilor, care sunt am
plasate pe domeniul public al orașului Ungheni,
exclusiv din bugetul local. Instituirea unei taxe
simbolice de branșare la sistemul de canalizare

ape menajere orașul Ungheni în valoare de 1 leu.
Dl. primar: Dar sursa de finanțare ați identificat-o?
Dl. Trif Ioan: Din bugetul local. Noi am depus acest
proiect în decembrie, de ce nu s-au alocat bani.
Eu cer consilierilor PSD, ținând cont că suntem
un partid social-democrat, având în veere că aici
e vorba de taxe și impozite, să aprobăm acest pro
iect de hotărâre.
Dl. Ogrean Liviu: „E ușor a scrie versuri, când nimic
nu ai a spune”. E ușor să facem un proiect popu
list, la care va subscrie și cel mai bogat om din Un
gheni, atunci hai să nu mai punem nici o taxă, nici
un impozit și plecăm cu toții.
Dl. primar: Vă dați seama ce înseamnă să supor
tăm noi, Consiliul Local, pentru un oraș întreg
branșamentele. Vom avea nevoie ca 10 ani să
alocăm bani din bugetul local.
Dna. Moldovan Crinișoara: Unde vor intra aceste
branșamente după ce oamenii se vor lega la ele?
Vor rămâne ale primăriei sau ale omului?
Dl. Moldovan Ioan: Ale sistemului.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: pentru suma de 1.450 lei
există un deviz sau un calcul?
Dl. primar: Bineînțeles.
Dl. Teleptean Vasile: Eu am propus suma de 500 lei.
Dl. Culcear Florin: Am înțeles dl. primar că se va
începe asfaltarea drumului Morești - Ungheni.
Mă gândesc că toate branșamentele din zonă au
fost sau vor fi finalizate înainte. Atunci, canalizați
toți banii pe care îi aveți disponibili și faceți acea
stradă. Propun ca taxa să fie în cuantum de 100 200 lei/branșare.
Dna. Moldovan Crinișoara: Taxa de branșare este
foarte mare și branșamentele nu intră în patrimo
niul oamenilor.
Dl. Nyaradi Ioan: Dacă taxa de canalizare este foar
te mare, atunci și tarifele o să fie mari.
Dl. Moldovan Ioan: 500.000 lei/an s-au cheltuit
pentru canalizare până acum.
Dna. Chirilă Otilia: Oamenii vor să fie siguri că
sistemul de canalizare va funcționa.
Dl. Trif Ioan: Dacă nu se aprobă acest proiect de
hotărâre acum, taxa de branșare așa va rămâne,
de 1450 lei.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat, se aprobă cu 7 voturi pentru, 5 abțineri
- Buta Monica, Gyulai Jozsef, Ignat Gheorghe, Liț
Alexandru, Teleptean Vasile și 3 voturi împotrivă
- Duma Ioan Cosmin, Ogrean Liviu, Pop Otilia. În
trucât proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul
necesar de voturi, respectiv majoritatea consilie
rilor locali în funcție, nu s-a adoptat o hotărâre în
acest sens.
Punctul 12: Diverse.
1. Cererea dlui. Chiorean Gheorghe, președinte
al Asociației „Miorița”, înregistrată sub nr.
16.492/11.04.2014, prin care solicită aprobarea

concesionării unor trupuri de pășune. Nu s-a luat
nici o hotărâre.
Dl. Trif Ioan: 1. Consiliul Local așteaptă un raport,
din partea comisiei de control parohii, asupra
banilor cheltuiți de aceștia în anul 2013. La paro
hia nr. 1 a fost alocată suma de 100.000 lei, s-au dat
40.000 lei, pentru capelă s-au alocat 140.000 lei, nu
a fost dat nici un leu și unde este diferența de bani.
Au fost dați bani pentru casa parohială grecocatolică. Au fost alocați 6.000 lei pentru parohia
de la Șăușa și preotul i-a folosit pentru reîntregirea
salariului. Suma de 10.000 lei a fost alocată paro
hiei Morești, iar preotul a spus că proiectul pentru
consolidarea bisericii va făcut de dl. Teleptean,
consilier local.
2. Transportul angajaților din primărie care locu
iesc în Tg. Mureș se face cu mașina primăriei.
3. La Cerghid, a fost împrejmuit locul care duce la
„Cărămizi” și nu s-a lăsat drum suficient de larg.
Dl. Nyaradi Ioan: Dl. Nendreanu Dumitru a solicitat
autorizație de taxi și nu a primit nici un răspuns.
Dl. Gyulai Jozsef: 1. Arborii de lângă trotuar ar tre
bui aranjați în această perioadă.
2. Sistemul de prindere a coșurilor de gunoi nu
este foarte solid.
3. Resturile din construcții sunt aruncate pe margi
nea drumului dintre Ungheni și Cristești, pe str. Bazei.
4. Malul răului Mureș este plin de gunoaie.
5. Solicită alocarea sumei de 1.000 lei entru achi
ziționarea unui aparat de înregistrare a ședințelor
de consiliu.
Dna. Moldovan Crinișoara: Ce lucrări se vor efec
tua în satul Vidrasău?
Dl. Duma Ioan Cosmin: Lucrări de canalizare, stația
de epurare, reamenajare clădirea dispensarului.
Dna. Moldovan Crinișoara: La dispensar, terenul a
fost preluat de Primărie?
Dl. Duma Ioan Cosmin: Da. În altă ordine de idei,
solicită consilierilor stabilirea unei zile în care să
se întrunească și să discute nomenclatorul stradal.
Se stabilește data de 6 mai 2014, marți, ora 16.00.
Dl. Teleptean Vasile: În zona „Terasitului” sunt duse
multe gunoaie, ar trebui nivelat puțin terenul.
Dl. Culcear Florin: Pentru ce sunt săpăturile de
lângă casa părintească a dlui. Nyaradi.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Pentru canalizare, dar sunt
așteptați cei de la Eon Gaz pentru emiterea avizului.
Dna. Buta Monica: S-a discutat în ședința trecută
despre constituirea unei comisii pentru verificarea
deplasărilor pe sate a medicilor de familie. S-a
constituit acea comisie?
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de
zi, şedinţa ordinară din data de 29 aprilie 2014 se
încheie.
Preşedinte de şedinţă,
Trif Ioan

Secretar,
Covrig Daniela
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