
Mănăstirea Recea, arhiplină de sărbătoarea 
“Naşterii Maicii Domnului”  
Ca în fiecare an Mănăstirea Rece a fost luată cu asalt de 
sute de credioncioşi care au ţinut să fie prezenţi la Hra
mul Mănăstirii, Naşterea Maicii Domnului, serbat la data 
de opt septembrie. Sărbătoarea este una specială pentru 
Mănăstirea Recea însă şi prima din noul an bisericesc.
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Început de an şcolar 
la Ungheni

Elevii din clasele Şcolii Gimnaziale „Emil Drăgan” Ungheni au început noul an şcolar într-o instituţie ce a căpătat o nouă înfăţişare pe parcursul verii. Un număr 
de opt săli au fost modernizate tocmai pentru ca toţi elevii să înceapă anul şcolar 2014-2015 în condiţii moderne, la standarde europene.
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Doamna Oniga sa mutat pe strada Mureşului 
din Ungheni în anul 2002 şi de atunci şia amena
jat o grădină de legume care poate fi luată drept 
exemplu de către toţi mureşenii care trăiesc în 
mediul rural. Nu trăise decât la oraş, însă asta 
nu a împiedicato să înveţe cum să muncească 
pământul, cum să îngrijească legumele şi cum să 
conducă o miniafacere de familie. “Am început 
cu agricultura în anul 2002,când neam mutat de 
la oraş aici şi ca toţi începătorii am pus cartofi, 
dar şi alte culturi comune fiecărei gospodării. Pe 
urmă am renunţat la cartofi şi am făcut alte cul
turi mai rentabile, dar şi mai pretenţioase şi mai 
scumpe”, spune gospodina din Ungheni, în timp 
ce se uită atentă la ultimele roşii rămase pentru 
cules înainte de venirea frigului. 

“Prin muncă am realizat totul”
Familia Oniga pune un mare accent pe muncă. 
Maria Oniga spune că doar prin muncă zilnică, 
dragoste pentru această ocupaţie şi organizare 
bună a reuşit să scoată profit. “În acest moment 
avem teren intravilan agricol în suprafaţă de 40 de 
arii, cultivat cu legume. Marfa merge la piaţa din 
cartierul tîrgumureşean Dâmbu Pietros, iar soţul 
meu vinde acolo în zilele de sâmbătă şi duminică. 
Din agricultură se poate întreţine o familie. 
Este greu, dar o astfel de mini afacere poate fi 
întreţinută prin muncă continuă, organizare şi 
înţelegere. Şi cu asta mergem înainte. Din martie 
până în noiembrie este mai greu, dar totul se face 
cu sacrificii. Nu vrem să ne extindem, ne ajunge 

cât avem aici. Eu îi încurajez mai ales pe cei tineri 
să înceapă cu acest tip de agricultură. Dacă ai o 
vârstă mai înaintată nu prea se poate pentru că 
e nevoie de multă muncă şi dedicare“, a mai spus 
gospodina. Femeia afirmă că tot mai puţini tineri 
sunt interesaţi în ziua de astăzi de agricultură și 
asta deoarece mulţi dintre ei vor o muncă curată, 
fără foarte mult efort fizic. “Nu ştiu dacă tinerii 
sar mulţumi cu o sumă atât de mică după munca 
ce trebuie depusă zilnic. Cred că ei au aşteptări 
mai mari. Ar vrea să muncească puţin, să câştige 
cât mai mult şi întrun timp cât mai scurt. Ei nu au 
răbdare, însă au şi mai multă şcoală, iar asta le dă 
dreptul să spere la realizări mai mari decât noi”, a 
mai spus Oniga. 
În grădina cu legume a doamnei Maria găsim de 
toate. Are diverse soiuri de varză, roşii, vinete, 
zarzavaturi, ardei, conopidă, dar şi viţă de vie. Le 
îngrijeşte pe toate cu atenţie şi responsabilitate. O 
mare parte dintre aceste produse ajung pe taraba 
din piaţa cartierului Dâmbu Pietros şi sunt extrem 

de apreciate de către toţi cei care doresc produse 
proaspăt culese din grădină. Maria Oniga spune 
că va continua cu această afacere şi are încredere 
că poate să o ducă mai departe pentru aşi putea 
întreţine familia. Alături de ea există şi mulţi alţi 
fermieri în Ungheni şi satele aparţinătoare care 

muncesc zi de zi în agricultură, de la un nivel 
care ţine doar de afacerea unei familii, până la un 
nivel mai înalt. Pentru ei agricultura nu a murit şi 
continuă să fie cea mai la îndemână sursă de trai 
şi finanţare.
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Dorești să faci publice părerile tale? 

Sună la 0265328112 sau trimite un mesaj cu opiniile tale despre diverse probleme de 
interes local la adresa 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 administrativteritorială a orașului Ungheni. 

aNUNȚURi GRaTUiTE 

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. 

Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră. 

Maria Oniga: “Totul se face cu sacrificii” 
Într-o perioadă în care tot mai mulţi mureşeni caută locuri de muncă bine plătite la oraş, există şi oameni care vor să dovedească faptul că se poate trăi din 
agricultură. Un astfel de exemplu este dat de Maria Oniga din Ungheni. aceasta a dovedit comunităţii întregi că într-o grădină de 40 de arii pot fi cultivate mai 
multe tipuri de legume, că acestea pot fi vândute, iar cu banii obținuți poate fi întreţinută o familie. 

Maria Oniga, proprietara 
grădinii de legume

agricultura se face prin muncă zilnică

Roşiile au avut parte de un an agricol bun

ardeii şi-au găsit şi ei loc în grădină Plantaţia de viţă de vie
Varză proaspătă pentru cei care cumpără 
produse din piaţă



“Dragi elevi, stimaţi părinţi şi cadre didactice, 
Deschiderea noului an şcolar ne oferă nouă, 
poliţiştilor, un bun prilej de a le ura celor mai mici 
cetăţeni, precum şi dascălilorlor, cât mai multe suc-
cese şi realizări în noul an de învăţământ! Şcoala 
reprezintă cadrul în care se descoperă primele ap-
titudini şi se formează trăsăturile de caracter ale 
adulţilor de mâine. Alături de familie, profesorii 
sunt adevăraţi modelatori ai personalităţii copi-
ilor, iar poliţiştii sunt cei care se implică direct în 
menţinerea unui climat de ordine astfel încât pro-
cesul educaţional să se desfăşoare în cele mai bune 
condiţii. 
Pentru Poliţia Română, siguranţa în unităţile de 
învăţământ constituie, şi încursul acestui an şcolar, 
o prioritate. Vom continua derularea de activităţi 
pentru creşterea gradului de securitate atât în in-
cinta unităţilor de învăţământ şi în zonele adia-
cente, cât şi pe traseele de acces către şcoli.Colabo-
rarea permanentă pe care o vom avea cu directorii 

unităţilor de învăţământ, cu învăţătorii, profesorii 
şi diriginţii va asigura premisele unui parteneriat 

eficient care să conducă la prevenirea incidentelor 
ce ar putea perturba desfăşurarea orelor de curs.

Pe tot parcursul anului, vom organiza întâlniri şi 
dezbateri cu elevii pentru a contribui la însuşirea 
de către aceştia a recomandărilor cu caracter 
preventiv, la formarea unor comportamente pozi-
tive şi evitarea situaţiilor periculoase. În cazul în 
care, însă, se înregistrează incidente, nu ezitaţi 
săsemnalaţi aceste fapte Poliţiei şi conducerii 
şcolii pentru a preîntâmpina amplificarea lor. 
Pentru situaţii de urgenţă, care reclamă prezenţa 
şi intervenţia rapidă a poliţiştilor, apelaţi numărul 
unic 112. La fel de importantă este şi implicarea 
dumneavoastră, a părinţilor.  Educaţia primită 
la şcoală trebuie să fie completată cu sfaturile şi 
exemplele oferite de familie, deoarece acestea au 
o influenţă mai mare asupra copiilor decât toate 
cuvintele şi explicaţiile ulterioare. De asemenea, 
printr-o comunicare constantă cu cadrele didac-
tice, puteţi corija, în timp util, eventuale compor-
tamente deviante ale copiilor care, altfel, le-ar 
afecta evoluţia şcolară.”

Sărbătoarea a fost marcată de vizita în judeţul 
Mureș a Înalt preasfinţitului (ÎPS) Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei care a săvârşit Sfânta 
Liturghie pentru toţi cei prezenţi la marele eveni
ment. Rând pe rând, credincioşii veniţi din judeţul 
Mureş dar şi din alte zone ale ţării sau rugat la 
mănăstire şi au ascultat slujba oficiată de preoţii 
prezenţi la eveniment. „Grandoarea unei sărbători 
cum este Nașterea Maicii Domnului aduce foarte 

multă lume care împreună cu un sobor de preoți 
așteaptă cu bucurie și cu sufletul deschis, cu 
nerăbdare venirea Înaltului Ierarh în persoana În
alt preasfințitului Irineu care dă măreție sărbătorii 
prin frumusetea slujbei îmbrăcată întro cuvân
tare sensibilă și înălțătoare pentru toate sufletele 
celor care au trăit momentul sublim al nașterii 
Maicii Domnului”, a arătat stareţa Stavrofora Cris
tina Chichernea pentru Cotidianul Zi de Zi. 

Oaspeţi împortanţi la slujbă 
Evenimentul a avut parte şi de prezenţa oficia
lităţilor locale şi judeţene în frunte cu preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre şi pri
marul oraşului Ungheni, Victor Prodan. “Este o 
mare sărbătoare pentru localitatea Recea dar 
şi pentru întreaga comunitate din Ungheni şi 
judeţul Mureş. Vorbim de o mănăstire care atrage 
anual mii de credincioşi. Dovadă este şi această zi 
deosebită în care sute de oameni au venit aici pen

tru a se ruga. Suntem mândri şi respectăm popu
laritatea pe care Mănăstirea Recea o are în rândul 
credincioşilor şi ne bucurăm că în comunitatea 
noastră există un astfel de lăcaş recunoscut la nivel 
naţional “a declarat primarul Victor Prodan pen
tru Opinia de Ungheni. La Liturghia Arhierească 
au participat mai multe feţe bisericeşti, printre 
care şi părintele Olimpiu Zăhan, protopopul orto
dox al municipiului TârguMureş. 
Sursa foto: Cotidianul Zi de Zi
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Mănăstirea Recea, arhiplină de sărbătoarea “Naşterii Maicii Domnului” 

Mesajul iPJ Mureş la începutul anului şcolar 2014-2015 

Ca în fiecare an Mănăstirea Rece a fost luată cu asalt de sute de credincioşi care au ţinut să fie prezenţi la hramul Mănăstirii, Naşterea Maicii Domnu-
lui, serbat la data de opt septembrie. Sărbătoarea este una specială pentru Mănăstirea Recea însă şi prima din noul an bisericesc. 

Consilierii locali ai oraşului Ungheni au adop
tat cu 13 voturi “pentru”  şi o abţinere pro
iectul de hotărâre de Consiliu Local ce prevede 
stabilirea taxei speciale de închiriere a boldo
excavatorului ce aparţine Primăriei Ungheni. 
După mai multe discuţii în care consilierii lo
cali şiau exprimat părerile cu privire la taxa de 
închiriere şi la condiţiile de utilizare, pro iectul 
a trecut iar cetăţenii din Ungheni şi satele 
aparţinătoare vor putea să închirieze utilajul 
pentru activităţile particulare de pe domeni
ile proprii. Aleşii locali au stabilit că utilajul 
va putea fi închiriat de către orice cetăţean al 

oraşului sau din satele aparţinătoare iar cel care 
va răspunde de corectitudinea procedurii de 
închiriere este viceprimarul oraşului, Alexan
dru Liţ. Consilierii iau cerut viceprimarului să 
se asigure de faptul că în procesul de inchiriere 
nu vor exista pierderi pentru bugetul primăriei 
iar fiecare cetăţean va avea un acces facil şi co
rect la serviciile de care are nevoie. Deşi au exis
tat şi câteva variante propuse, legate de durata 
minimă a închirierii sau de scăderea preţului 
la 80 de lei pe oră, aleşii au decis să păstreze 
forma iniţială a pro iectului propus de primarul 
oraşului, Victor Prodan. 

Prezenţă mare la slujba de la Mănăstirea Recea

Preşedintele CJ Mureş, Ciprian Dobre şi primarul de Ungheni, 
Victor Prodan au fost prezenţi la Mănăstirea Recea

Buldoexcavatorul primăriei, 
închiriat cu 90 lei/oră

Utilajul ce va fi închiriat de Primăria Ungheni

Poliţiştii, alături mereu de elevi



La festivitatea de început de an şcolar au partici
pat autorităţile locale în frunte cu edilul de Un
gheni, Victor Prodan dar şi reprezentanţi ai IPJ 
Mureş, Poliţiei Locale Ungheni precum şi doi din
tre preoţii comunităţii locale. 
Modernizările din acest an vin după ce anul trecut 
Primăria Ungheni a finanţat lucrările pentru două 
săli de clasă, holuri şi grupuri sanitare la parterul 
clădirii. Anul acesta au fost modernizate holurile 
de la etajul 1 şi mansardă, a fost schimbat par
chetul, sau făcut lucrări de coborare a tavanului, 
gletuire şi văruire. Reprezentanţii şcolii împreună 
cu cei ai firmei care a efectuat lucrările au muncit 
în fiecare zi pentru ca totul să arate bine la intrarea 
elevilor în noul an şcolar. 

Victor Prodan: “Până în 2016 vom 
avea o şcoală la standarde europene” 
Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan a fost 
prezent la deschiderea anului şcolar şi lea adre
sat cele mai bune urări şi încurajări, atât elevilor 
şi părinţilor, cât şi cadrelor didactice din instituţia 
de învăţământ. Totodată acesta a trecut în revistă 
principalele realizări de până acum, însă şi pla
nurile pentru Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” din 
oraş. “Am venit cu plăcere ca în fiecare an la des
chiderea unui nou drum pentru elevii din Ungheni. 
Cred că anul acesta am reuşit o performanţă, atât 
pe plan şcolar cât şi pe plan investiţional, în oraşul 
Ungheni. Anul acesta am renovat opt săli de clasă. 
Începând din anul 2012 am reuşit să renovăm 
două săli pentru grupa pregătitoare iar anul trecut 
am reuşit să modernizăm alte două săli de clasă 
şi grupurile sanitare. Iată că în acest an am ajuns 
la o adevărată performanţă împreună cu Primăria 
şi Consiliul Local Ungheni şi am modernizat opt 
săli de clasă, dintre care în şase am montat şi par
chet nou. Ceea ce mă bucură însă foarte mult este 
că în două săptămâni, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
reuşim să semnăm un contract de o sută de mii 
de euro, bani europeni, cu lucrări ce cuprind ter
moizolarea clădirii, schimbarea acoperişului şi 
geamuri termopan. În anul 2012 leam promis 
unghenarilor că vor avea o şcoală modernă la 
standarde europene până în anul 2016. Suntem 
în grafic cu aceste planuri şi sunt convins că până 
în anul 2016 şcoala noastră va fi una apreciată şi 
va întrece multe şcoli din TîrguMureş” a declarat 
primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan. 

Carolina Oltean: 
“Trebuie să preţuim ceea ce avem” 
Directorul Şcolii Gimnaziale “Emil Drăgan” din 
Ungheni, prof. Carolina Oltean a fost mereu în 
instituţia de învăţământ, pe toată perioada verii, 
pentru a se asigura că toate lucrările vor decurge 
conform planului. “Am început acest an şcolar în 
straie noi de sărbătoare. Acum câteva săptămâni 

şcoala noastră era întrun adevărat şantier iar 
acum, la început de an şcolar, instituţia noastră 
este gătită de sărbătoare, gata să îşi primească 
cu dragoste, căldură dar şi profesionalism elevii. 
Vreau să mulţumesc domnului primar, în mod 
special, dar şi Primăriei, Consiliului Local pentru 
finanţarea care a dus la îndeplinirea acestor lucrări. 
Fără fondurile necesare nu putem realiza nimic. 
Am adresat cele mai sincere urări tuturor, elevilor, 
părinţilor şi dascălilor. În primul rând vreau să se 
bucure de tot ceea ce am reuşit să  realizăm şi să 
păstreze tot ceea ce am făcut aici pentru că e făcut 
din suflet pentru ei şi le doresc un an şcolar plin de 
sănătate cu multe realizări şi împliniri” a declarat 
profesoara Carolina Oltean. 

Preotul iulian Suciu: 
“Un an şcolar binecuvântat!”
La festivitatea de deschidere a anului şcolar au 
participat şi preoţii Iulian Suciu şi Ioan Man. 
Aceştia au săvârşit o scurtă slujbă de binecuvân
tare a elevilor care sau prezentat la un nou în
ceput de drum. “ În primul rând îi mulţumim bu
nului Dumnezeu care nea învrednicit să ajungem 
această zi frumoasă de 15 septembrie şi îl rugăm 
să binecuvânteze acest nou început de an şcolar. 
Să îi păzească pe copiii noştri care înseamnă foar
te mult pentru noi. Aşa cum trebuie să însemne 
pentru orice comunitate, copiii sunt cel mai im
portant capital. Sfânta noastră Biserică pune un 
mare preţ pe educaţia copiilor şi noi îi sprijinim 
cu tot ce putem, în primul rând cu rugăciunea şi 
cu sfaturile părinteşti dar şi cu alte programe care 
ţin de educaţia lor. Încercăm să facem tot posibi
lul ca ei să înţeleagă faptul că deşi trec astăzi prin 
greutăţi, Dumnezeu îi va ajuta în viitor. Părinţilor 
le transmitem că pentru ei copiii sunt ca săgeţile 

pentru cel viteaz şi dacă fac tot efortul să îi educe 
vor avea numai bucurii.” a declarat pentru Opinia 
de Ungheni preotul Suciu. 

Dinu ilieş: “Colaborarea este cheia”
Printre participanţii la evenimentul din data de 15 
septembrie sa numărat şi Dinu Ilieş, conducătorul 
Ansamblului “Hora” din Ungheni. Acesta este 
unul dintre partenerii principali ai şcolii deoarece 
mulţi dintre elevii din oraş activează şi în cadrul 
grupului de dansuri şi cântece populare. “ A fost o 
onoare să particip la un eveniment deosebit pen
tru elevii oraşului Ungheni. Ansamblul nostru şi 
Şcoala Gimnazială au multe în comun şi derulam 

împreuna proiecte dea lungul anului. Vreau să 
transmit elevilor mult succes în anul şcolar 2014
2015. Totodată îi îndemn pe părinţi să îşi motiveze 
copiii să petreacă timpul liber prin activităţi cul
turale şi sportive. Este foarte important ca aceştia 
să se cunoască, să socializeze şi să se dezvolte în 
activităţile de zi cu zi, şi nu în faţa calculatorului. 
De aceea şi ansamblul nostru vine ca un sprijin, ca 
o alternativă la crearea unui timp liber construc
tiv. Înscrierile în cadrul Ansamblului “Hora” vor 
începe în următoarea perioadă iar repetiţiile vor 
demara odată cu data de 1 octormbrie aşa că îi in
vit pe toţi cei interesaţi să intre in familia noastră.” 
a spus Dinu Ilieş pentru Opinia de Ungheni. 
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Început de an şcolar la Ungheni 
Elevii din clasele Şcolii Gimnaziale „Emil Drăgan” Ungheni au început noul an şcolar intr-o instituţie ce a căpătat o nouă înfăţişare pe parcursul verii. 
Un număr de opt săli au fost modernizate tocmai pentru ca toţi elevii să înceapă anul şcolar 2014-2015 în condiţii moderne, la standarde europene. 

Curtea şcolii a fost plină de copii şi părinţi emoţionaţi

O parte dintre elevii din Ungheni

Oficialităţile au fost prezente la deschiderea anului şcolar Primarul Victor Prodan i-a încurajat pe elevi



ROMÂNia
JUDEŢUL MUREŞ
CONSiLiUL LOCaL aL ORaŞULUi UNGhENi
Nr. 5445  din 29.08.2014

PROCES VERBaL

Încheiat azi, 29.08.2014, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local 
al orașului Ungheni, la care participă un număr de 14 consilieri locali, 
ședinţa fiind legal constituită. Nu participă la ședinţă dna Moldovan 
Crinișoara. Mai participă la ședinţă primarul orașului Ungheni, dnul 
Prodan Victor, dna Suciu Ramona, consilier personal al primarului 
orașului Ungheni.

Domnul Platon Mihail, înlocuitor de secretar, întreabă dacă sunt 
completări la procesul verbal încheiat în ședinţa ordinară din 30.06.2014, 
dnul Teleptean Vasile arată că a avut o intervenţie la care așteaptă 
răspuns, când se pot face branșările de la blocuri la reţeaua nouă de apă.
Se supune la vot procesul verbal din data de 30.06.2014, care se aprobă 
cu 12 voturi pentru și o abţinere, dnul Gyulai Jozsef (a lipsit la ședinţă) 
iar dna Buta Monica încă nu era sosită la ședinţă.

D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă, prezintă Dispoziţia primarului 
orașului Ungheni nr. 785 din 25.08.2014 prin care a fost convocat Consiliul 
Local al orașului Ungheni în ședinţă ordinară, cu următoarea:

ORDiNE DE Zi:

1. Proiect de Hotărâre Privind aprobarea instituirii unei taxe speciale de 
delimitare dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de 
canalizare ce se face la căminul de racord, în Orașul Ungheni și satele 
aparținătoare., inițiatori consilierii locali: Duma Ioan Cosmin, Ogrean 
Liviu, Pop Otilia, Ignat Gheorghe, Chirilă Otilia.
2. Proiect de Hotărâre Privind stabilirea taxei speciale de închiriere a 
buldoexcavatorului aparținând Primăriei Orașului Ungheni,inițiator pri
mar Prodan Victor.
3. Proiect de Hotărâre Privind aprobarea dezlipirii imobilului teren înscrise 
în CF nr. 50491/Ungheni, nr cad.50491, în suprafață totală de 484003 mp., 
din perimetrul islazului orașului Ungheni, în două parcele noi, inițiator 
primar Prodan Victor.
4. Proiect de Hotărâre Privind înființarea , organizarea și funcționarea 
Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului Local, 
inițiator primar Prodan Victor.
5. Proiect de Hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru Reabilitare dispensar uman și sală multifuncțională în localitatea 
Vidrasău, orașul Ungheni, Județul Mureș,  inițiator primar Prodan Victor.
6. Proiect de Hotărâre Privind rectificarea bugetului local al orașului 
Ungheni pe anul 2014, inițiator primar Prodan Victor.
7. Proiect de Hotărâre Privind modificarea statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Ungheni, inițiator primar 
Prodan Victor.
8.  Proiect de Hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-
Introducere în intravilan și stabilire zonă funcțională- zonă pentru 
construcții industriale, servicii și depozitare, beneficiar SC TAPS RO SRL: 
inițiator primar Prodan Victor.
9. Proiect de Hotărâre Privind prelungire contract de închiriere pentru 
suprafețe locative cu destinația de locuință, inițiator primar Prodan Victor.
10. Proiect de Hotărâre Privind însușirea cererilor de chemare în judecată 
ce fac obiectul dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Mureș-Secția 
contencios administrativ și fiscal, inițiator primar Prodan Victor.
11. Proiect de Hotărâre Privind vânzarea unei parcele de teren din 
perimetrul Parcului Industrial Mureș, sat Vidrasău, orașul Ungheni.
inițiator primar Prodan Victor.
12. Proiect de Hotărâre Privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local Ungheni pentru o perioadă de 3 luni (septembrie-
noiembrie 2014), ini țiator primar Prodan Victor.
13. Diverse.

Iniţiatorii proiectului de hotărâre de la punctul 1, solicită, prin dnul 
consilier Duma Ioan Cosmin retragerea acestuia de pe ordinea de zi.
D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă, întreabă și pe ceilalţi 
iniţiatori dacă sunt de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a 
proiectului de hotărâre, aceștia răspunzând afirmativ.
D-nul Prodan Victor, primar,iniţiator de proiect, solicită scoaterea de 
pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 3. 
D-nul Trif ioan, arată că este a doua oară când se retrage de pe ordinea 
de zi acest proiect de hotărâre. Executivul primăriei nu dorește cu 
rea intenţie să pună în practică hotărârea Consiliului Local legat de 
taxa de branșare. Pur și simplu sfidează cetăţenii orașului Ungheni. Ei 
vin la primărie să achite taxa care este în vigoare și refuză acest lucru 
din dispoziţia dnului primar și din dispoziţia dnului Pătran. Atunci 
ar trebui să vedem ce putem să facem, ar trebui luate niște măsuri ca 
cetăţenii să se poată lega.
D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă, arată că va depune 
eforturi pentru ca ședinţa să se desfășoare în limita normalităţii, cu luări 
de cuvânt și cu drepturi la replică.
D-nul Moldovan ioan: în presa de astăzi, în Cuvântul liber,  a apărut un 
articol legat de activitatea Consiliului Local, articol semnat de biroul de 
presă al primăriei. Eu aș dori să fie invitat să participe la ședinţă.
D-nul Culcear Florin: domnule președinte de ședinţă,  aș dori să invitaţi 
pe dnul primar să aibă bunăvoinţa sau bunul simţ de a rămâne până la 
sfârșitul ședinţei pentru că la diverse am prezentat câteva probleme. Asta 

întrucât la ultimele două ședinţe a fost tare reţinut, chiar foarte grăbit.
D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă, supune la vot ordinea 
de zi modificată, cu punctul 1 și punctul 3 scoase de pe ordinea de 
zi, celelalte proiecte de hotărâre venind în faţă în mod corespunzător, 
ordinea de zi modificată aprobânduse cu 14 voturi pentru.
D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă, prezintă punctul 1 al 
ordinei de zi modificată, Proiect de Hotărâre Privind stabilirea taxei 
speciale de închiriere a buldoexcavatorului aparținând Primăriei Orașului 
Ungheni,inițiator primar Prodan Victor.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comisii de 
specialitate din cadrul Consiliului Local.
D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă, dă cuvântul iniţiatorului 
de proiect.
D-nul Prodan Victor, primar: știţi bine că a mai fost pus în discuţie. 
Proiectul spune că acest buldoecxcavator să fie pus și la dispoziţia 
cetăţenilor. Ar fi păcat să nu fie pus, pentru că tot la rugăminţile 
oamenilor și trebuie să ţinem cont că nici nu prea au de unde să 
închirieze oamenii utilaje. Ar fi în folosul concetăţenilor noștri, consider 
că este benefic atât să intre bani la buget cât și în sprijinul oamenilor. 
Oamenii sunt de acord, vă mulţumesc.
D-nul ignat Gheorghe: aș vrea să știu taxarea, pe ce timp se face? De 
la plecarea utilajului de la primărie sau de la începerea lucrului? Mai 
am o problemă. Suma de 90 de lei este aceeași cu tariful celorlalţi 
particulari. Nu ar fi indicat să îl facem la 80 de lei, să fie un pic mai mic 
ca la particulari? 
D-nul Botoș iacob Dorinel : patronii toţi au TVA, noi nu avem TVA.
D-nul ignat Gheorghe: am o propunere; să stabilim preţul de închiriere 
la 80 de lei, să facem un beneficiu pt. locuitorii orașului.
D-nul Teleptean Vasile: eu propun să rămânem la 90 de lei dar să 
fie minim două ore închirierea. Dacă merge până la Cerghid o oră e 
deplasarea iar minim o oră lucrarea.
D-nul Trif ioan: domnilor, când am achiziţionat buldozerul, în expunerea 
de motive a fost achiziţionat, știţi bine pentru ce, pentru curătat pășunile, 
pentru drumuri, pentru șanţuri, pentru chestiuni de genul ăsta. Nu sa 
pomenit că e vorba de închiriat. Acum haideţi să vă spun o speţă, chiar 
alaltăieri, întâmplător mam dus pe o stradă mam dus la cineva. I se 
introducea canalizarea, buldoecavatatorul era acolo în curte la om, i se 
săpa șanţul. Lucra de zor excavatorul, inclusiv muncitorii angajaţi de la 
staţia de epurare, sub supravegherea directă a dnului Pătran. Acum eu 
stau și mă întreb, buldoexcavatorul, dacă noi nu am stabilit un tarif și nu 
am dat acceptul ca să meargă să lucreze la persoane fizice, să fie închiriat, 
ce a căutat în curte la om să lucreze? Sau ciubucul cine lompărţit, a 
fost fără aprobarea Consiliului Local, sub directa supraveghere a dnului 
Pătran, administratorul public,  care până în 2012 striga că ce abuzuri 
se fac în primărie. Eu când vam spus dumneavoastră nu am vorbit 
prostii, și acum o spun. Cu buldexcavatorul se face campanie electorală, 
dar râdeţi că atâta știţi, dar se duce buldoexcavatorul, vine taxează o 
oră și lucrează două, trei ore, pt. că asta e, e de la stat. Eu vin și spun, 
lăsăm buldexcavatorul acolo unde este. Abia nu se strică, să îl folosim 
la activităţile pe care le avem noi pt. primărie, pt că ăsta numai o să 
se strice și atunci o să avem numai cheltuieli cu reparaţiile și așa mai 
departe. Pentru primărie buldo nu are mai mult de o lună pe an de 
lucru, activităţi care trebuiesc să le facă pt primărie curăţit de șant sau 
eventual o săptămână dacă trebuie să facă toată iarna deszăpezire. Chiar 
îi cer domnului primar pentru ședinţa următoare, să ne prezinte după ce 
le cere notă explicativă la toţi, cine a încasat banii și cum sau împărţit 
banii....știe domn primar la cine a fost buldo, pt că a fost cu aprobarea sa. 
Deci să ne spună la următoarea ședinţă cine a încasat banii la negru și 
unde sau dus, cum au fost împărţiţi între domnul Pătran și cei de acolo 
de la staţia de epurare, care au fost acolo în timpul orelor de serviciu, 
a celor 8 ore de serviciu. Atunci eu rămân la propunerea ca acesta să 
rămână acolo unde e, că atunci când o să vedem întâmplător că merge 
undeva sau intră în curte la cineva pe domeniu privat știm că face ceva 
ilegal dar așa aprobând chestiunea respectivă se fac abuzuri. Mulţumesc.
D-nul Ogrean Liviu: o întrebare, utilajul are termen de garanţie? Cât 
are? 4 ani sau cât are? În mod de funcţionare normală? Ar fi păcat să nu 

utilizăm acest utilaj, cel puţin în termenul de garanţie, ca să recuperăm 
ceva din banii daţi pe achiziţionarea lui. Deci Consiliul Local câștigă. Nu 
mergem pe ideea că cineva face ciubuc iar cei care sunt prinși că nu 
respectă legea răspund. Cei care vor fi prinși vor fi sancţionaţi și așa mai 
departe.  Nu din cauza fricii că cineva va face afaceri, eu zic totuși să 
dăm utilajul pentru a face servicii și pentru terţi, pt a nu ruginii degeaba. 
E păcat să nu îl utilizăm cu o bună gospodarire a lui, cu seriozitate 
din partea tuturor și a executivului și a noastră a tuturor dar urmărit, 
propunem cu respectarea unui raport între cetăţeni și primărie, deci eu 
propun și voi vota pentru închirierea utilajului.
D-nul Culcear Florin: referitor la cele relatate de colegul meu Trif, 
întradevăr cu această treabă relatată, sa creat și o mare neplăcere, o 
mare nemulţumire între oamenii de pe strada respectivă deoarece 
vecinii acestui om la care sa lucrat cu angajaţii Consiliului Local și 
utilajul   primăriei au vrut și dânșii săși facă racordarea la canalizare. 
Dar nici măcar atât nu au putut săși plătească acea taxă de branșare 
care este un leu, deocamdată. Deci sa creat o mare, mare nedreptate. 
Oamenii aceia fiţi siguri că nu o să stea chiar cu mâinile în sân. Dacă 
se procedează în felul următor nu mai putem vorbi de corectitudine 
și lucru în folosul cetăţeanului. Adică la unii care bănuiesc, sunt  sigur 
că nu are taxa de branșare plătită ptr. că nici dumneavoastră nu știţi ce 
vreţi și nu doriţi la ceilalţi, ceilalţi sunt respinși. Deci chiar favoritisme, 
încercaţi dumneavostră să explicaţi oamenilor, chiar în Opinia de 
Ungheni, cum reușiţi asemenea fapte să le faceţi. Să luaţi atitudine 
asupra acelor consilieri care nu lucrează în  interesul comunităţii, sau 
chiar săi și enumeraţi, săi cunoștem și noi, bine. Mulţumesc.
D.nul Teleptean Vasile: din raţiuni economice, trebuie săl închiriem 
pt că buldexcavatorul acesta ne costă 8000 de lei  rata, undeva la 15000 
de lei pe lună și nu ai de unde să îi plătești, dar treaba să fie gestionată 
de primar sau de viceprimar. Nu și de primar, și de administrator, și 
de Teleptean. Să fie un responsabil care se ocupă de treaba asta. Asta 
e toată problema de organizare. Cine plătește primește, astai toată 
problema, că le mai combinăm politica cu utilul astai altă treabă, dar se 
poate trece peste treaba asta.
D-nul Prodan Victor, primar: domnule Teleptean aveţi perfectă 
dreptate. E ceva normal ce spuneţi dumneavoastră. E chiar pertinentă 
chestia asta, cu siguranţă dacă dumneavoastră veţi aproba această 
hotărâre, da o să numesc o persoană pentru această problemă. O să 
îl dăm în administrarea domnului viceprimar, dânsul are experienţă în 
acest domeniu și cu siguranţă se va face dreptate.
D-nul Botoș iacob Dorinel: eu sunt de părerea domnului Telepteanu. 
Închirierea să fie minim două ore, atunci nu se mai pune problema că se 
dă și se lucrează mai mult, pentru că o persoană fizică nu are mai mult 
de lucru cu el. Oricât ar avea de lucru întro gospodărie, în ce privește 
firmele private..
D-nul Prodan Victor, primar: nu se dă la firmele private.
D-nul Trif ioan: nu am vrut să mai spun mai departe, dar o să spun la 
diverse. La persoana respectivă la care a mers și a lucrat i sau luat 500 de 
lei. Deci pentru taxă de branșare, în vigoare e și vă spun de pe acuma că 
am să depun plângere penală. 500 de lei pentru branșare deși e hotărâre 
de Consiliu să se ia un leu. I sa impus că dacă plătește 500 de lei merge 
și îl leagă la canalizare, acum ce vreau să spun.
D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă: haideţi la subiect, legat de 
buldoexcavator.
D.nul Trif ioan: sa spus că nu este de unde să se poată închiria de pe 
raza Ungheniului. Uitaţi este la prefabricate, îl închiriază domnul Tibrea, 
tot la fel cu 90 de lei, cât vrei, îl închiriază la fiecare..
D-nul Prodan Victor, primar: domnule președinte daţimi voie, dnul Ţibrea 
are foarte mult de lucru. Nu zic că nu îl închiriază, dar este foarte solicitat. 
Dânsul are firmă, are foarte, foarte mult de lucru, îl închiriază dar mai rar.
D-nul Culcear Florin: încă o adăugare. Rog pe această cale persoana 
care va răspunde de acest buldoexcavator, care bănuiesc că clar trebuia 
să fie viceprimarul, la fiecare sfărșit de lună să fie făcută o situaţie. Dar 
nu așa cum știţi dumneavoastră și ne acordaţi acele încasăr. Şi astea deci 
frumos scris pe un caiet nu pe o hârtiuţă. Bine domnu viceprimar?
D.na Chirilă Otilia: eu sunt de acord să se închirieze buldoexcavatorul 
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pentru că și oamenii au nevoie. Dar sper că întâi să faceţi lucrările 
care sunt necesare, așa cum am cerut și data trecută. Sunt pâraie care 
trebuiesc curăţate. In primul rând să terminăm cu lucrările noastre și 
apoi sa ii ajutăm și pe oameni. 
D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă: discuţii au fost, pâna 
acuma. Dacă îl dăm poate îi dăm dreptate dnului Trif, dar trebuie să 
asigurăm cadrul legal. Să se vină cu o evidenţă clară, oricum tractorul 
lucrează, trebuie să asigurăm baza legală, e părerea mea, majoritatea va 
hotărâ. Toată lumea închiriază la oră, aveţi dreptate că se duce până în 
Cerghid, vine înapoi dar se taxează de când merge și până ajunge înapoi. 
Dar dacă se duce numai aicea în vecini îl taxezi două ore, o să se ducă la 
prefabricate.....deci gândiţivă bine cum facem. Să fie în avantajul tuturor, 
poate va plăti o jumate de oră poate va plăti o oră, dar dacă omul are 
nevoie de buldo o jumate de oră și noi îi cerem să plătească două ore.
D-nul Prodan Victor, primar: adevărul este că gândirea mea este așa 
cum a zis domnul Teleptean. Dacă merge până Cerghid să se taxeze 
două ore, în Ungheni putem minim o oră, deci fără o oră în Ungheni 
nu pute. Deplasarea e 515 minute și nu poţi să îl iei pe om dacă are de 
lucru 15 minute, să îi iei două ore. Astai gândirea mea dar aici trebuie 
luate după cum a spus și d.nul Nyaradi de la caz la caz și cred că d.nul 
viceprimar va ști cum să facă. Vă mulţumesc.
D.nul Nyaradi ioan: deci sau făcut două propuneri, două 
amendamente, 80 de lei pe oră și 90 de lei cu minim două ore.
D.nul Teleptean Vasile: să rămână 90 de lei dar se tratează de la caz la caz.
D.nul ignat Gheorghe: eu îmi menţin propunerea cu 80 de lei pe oră, ca 
să nu meargă altundeva.
D.nul Trif ioan: deci să nu lăsăm de la caz la caz. Să stabilim exact, să 
nu lăsăm la mâna cuiva. Merge la Cerghid să îl taxăm minim două ore, 
merge la Ungheni îl taxăm minimum o oră, merge la Morești atât. Asta 
deci să fixăm exact în ședinţă, nu să lăsăm la mâna cuiva
D-nul Nyaradi ioan : e foarte clar; de când pleacă până se întoarce. 
Rămâne să stabilim cât e pe oră, dacă a plecat de aici la 8 și a venit la 
zece fără zece e clar , două ore.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială cu 90 lei pe oră și 
a doua oră cu 80 de lei pe oră.
Supun la vot proiectul de hotărâre forma iniţială cu 90 de lei pe oră, voturi 
pentru 13, abţinere 1, Ignat Gheorghe, s-a adoptat hotărărea nr. 42 din 
29.08.2014.
D-nul Nyaradi ioan, președintele de ședinţă, prezintă punctul 2 
al ordinei de zi modificată, Proiect de Hotărâre Privind înființarea , 
organizarea și funcționarea Serviciului Public de Asistență Socială în 
subordinea Consiliului Local, inițiator primar Prodan Victor.
Proiectul de hotărâre are avizul favorabil de la comisia de specialitate 
Pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea 
teritoriului și urbanism.
D-nul Trif ioan: legat de înfiinţarea acestui serviciu, nu știu dacă mai 
era cazul să se înfiinţeze acest serviciu. Pentru că așa cum am spus și 
în alte localităţi există numai o singură persoană și preia dosare. La noi 
nu este volum mai mare decât în altă parte. E clar se înfiinţează pt a se 
face un post de șef serviciu, de șef birou. La Cristești tot o sută de dosare 
există o singură persoană, la Sânpaul este tot o singură persoană. Noi ce 
facem, ne apucăm să facem un șef birou, să putem pune taxe și impozite 
pe spatele oamenilor să avem de unde săi  plătim? Ridicăm taxe și 
impozite, guvernul a lăsat la latitudinea consiliilor locale și impozitul 
anual, taxa specială pentru canalizare pe care vrem so punem nu neo 
impuso guvernul. Staţi liniștit domnule primar, că aia vreţi so impuneţi 
dumneavoastră și cu PNLul, deci din aceste motive eu nu sunt de acord 
cu acest proiect de hotărâre.
D.nul Culcear Florin: întradevăr înfiinţarea a încă unui serviciu, 
înseamnă cheltuieli. Toate aceste cheltuieli se regăsesc din banii noștri. 
Degeaba încercăm să punem atâtea pe spinarea oamenilor pentru a 
înfiinţa aceste servicii, pe care după aceea cu mare fast tăiem panglici 
și servim șampanii. La oameni încercăm să tragem pe românește pielea 
de pe ei, branșări și cu altele, pur și simplu la înfiinţarea unui serviciu se 
duc o grămadă de cheltuieli cu tot felul. Să nu vorbim de latură salarială, 
ca atare cum am funcţionat până acuma propun  să îl lăsăm la nivelul 
biroului sau cum este. Şi așa sunt trei funcţionari dacă nu mă înșel sau 
mai mulţi sau mai puţini. Dar chiar să nu mai sugrumăm acest buget al 
orașului, să îl folosim în altă parte. Mulţumesc, deci să nu se ia ca să fie  
interpretat sub altă formă dar eu așa propun, vă mulţumesc.  
D.nul Teleptean Vasile: da și eu subscriu la treaba asta. Eu așa cum am 
arătat și data trecută, acum că am reluat o discuţie privind modalitatea 
de a trata în mod foarte serios raportul dintre partea de administraţie 
și partea de, raportat la buget, dacă ne uităm la alte primării, unde la 
aceeași populaţie au tot administrativul lor de 18 persoane. Bugetul lor e 
undeva la 62 % faţă de al nostru. Deci noi la fiecare ședinţă mai angajăm 
câte o persoană, mai facem câte un serviciu. Data trecută am respins 
serviciul, acuma îl respingem din nou, deci și insistenţa asta  ar trebui să 
aibe niște limite. Dacă vedem că nu e acum momentul să facem treaba 
asta mai așteptăm poate la anul, deci domnule primar din schema asta 
de 30 40 persoane , data trecută am angajato pe doamna de jos, sa 
ajuns cu schema la 70 de persoane. Eu zic hai să terminăm cu angajările 
cu șef serviciu, șef birou, să facem pauză un an de zile, avem persoane 
care trebuie să dea concurs  să treacă de la gradul I la gradul II, dacă e 
dreptul lui profesional il dai, sunt de acord, dar să faci un serviciu pentru 
al îl da unui om unei persoane nu.
D-nul Prodan Victor, primar: domnilor, salarile știţi prea bine cum sunt,  
că de aceea am și făcut acest proiect de hotărâre, eu consider că dna Ola 
Liliana muncește și se implică foarte mult, iar serviciul de asistenţă socială 
este unul din cele mai grele servicii. Vrem să o facem ca o recompensare 
pentru că vreau, să mă credeţi știu ce înseamnă ca în fiecare zi să ai de a 
face cu oamenii de la asistenţă socială. Nu este ușor și pentru considerentul 
ăsta vă rog și vin cu rugămintea către dumneavoastră, că femeia asta chiar 
merită, poate mâine poimâne trebuie să recompensăm pe altcineva, 
pentru că nu este un salar atât de mare, cred că merită să îi dăm în plus o 
sută de lei la salar. Oricum nu angajăm o altă persoană, astai părerea mea, 

dumneavoastră decideţi.
D-nul Teleptean Vasile : la Cristești o persoană face 128 de dosare,aici 
nu știu câte   dosare sunt dar fac aceeași treabă. Dacă avem alte forme 
nu trebuie să facem alt serviciu ca săi dăm o sută de lei..
D-nul Prodan Victor, primar:  daţimi voie domnu președinte, deci 
domnu Teleptean vă rog să credeţi că de multe ori fetele de la asistenţă 
socială sunt cele pe care le muncim cel mai mult. Când au nevoie la 
registrul agricol, în orice birou ele sunt cele care ajută, ele merg oriunde, 
vă rog să înţelegeţi că e serviciul cel mai greu. Mulţumesc.
D-nul Culcear Florin: întradevăr cu atâtea povestioare din astea ale 
domnului primar, deci dumneavoastră insinuaţi că numai dna Ola Liliana 
lucrează? Atunci propunerea mea ca pentru fiecare persoană care lucrează 
mai mult decât alta să înfiinţaţi câte un birou, să o faceţi șef serviciu. 
Acuma vreţi să spuneţi sau aţi spus deja că celelalte doamne chiar nu ar 
merita cu toate că lucrează și dânsele, deci numai o singură persoană, Ola 
Liliana. Dacă e vorba de un salariu de o stimulare daţii domnule primar 
două milioane prin știu eu cum, daţii alte atribuţii în plus, ridicaţio în 
alt grad dar nu înfiinţăm un serviciu pentru o anumită persoană. Dacă 
doriţi un stimulent pentru o anumită persoană dar gândiţivă la servici 
și nu pentru o anumită persoană, presupune unele cheltuieli, tot o daţi 
dumneavoastră, tot încercaţi cu vorbele dumneavoastră blajine să ne 
spuneţi că merită, dar nu chiar înfiinţarea unui serviciu.
D-nul Trif ioan: la acest serviciu la care lucrează trei persoane, toate trei 
lucrează cot la cot. Dacă una merită o sută de lei în plus înseamnă că 
merită și celelalte două o sută de lei în plus. Până la urmă o sută de lei în 
plus aprobăm, de ce să nu aprobăm și la celelalte. Celelalte se mulţumesc 
cu salariul care îl au astăzi, dar cea dea treia persoană nu se mulţumește, 
nu am nimica cu persoana, nu asta e problema..căci nu aveam de unde 
să știu domnu primar, deci chiar nu mă interesează persoana. 
D-nul Botoș iacob Dorinel : păcat că nu avem aici organigrama. Câte 
servicii are primăria?
D-nul Platon Mihail, serviciul financiar contabil, serviciul administraţie 
publică, serviciul evidenţa persoanei, restul sunt compartimente.
D-nul Botoș iacob Dorinel: eu unul nu am nimic să se înfiinţeze un 
serviciu, chiar dacă persoana e așa bună, dar să fie întrunite mai multe 
compartimente acolo.
D-nul Nyaradi Ioan, președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru 6, abţineri 8; Trif Ioan, Culcear Florin, Botoș Iacob 
Dorinel, Teleptean Vasile, Moldovan Ioan, Gyulai Jozsef, Nyaradi Ioan, 
Chirilă Otilia, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de 
voturi pentru a se adopta o hotărâre.
D-nul Nyaradi ioan: președinte de ședinţă, prezintă punctul 3 al 
ordinei de zi modificată, Proiect de Hotărâre Privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru Reabilitare dispensar uman și sală 
multifuncțională în localitatea Vidrasău, orașul Ungheni,Județul Mureș,  
inițiator primar Prodan Victor. 
Proiectul de hotărâre are avizul favorabil de la comisia de specialitate pentru 
agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului și 
urbanism.
D-nul Trif ioan – rectificare de buget, cu dispensarul, da, am cerut în 
ședinţă să ni se prezinte un proiect de hotărâre prin care noi am preluat 
dispensarul. Adică clădirea unde vrea să se construiască dispensarul și 
extrasul de carte funciară. Eu am rămas stupefiat acuma când am venit 
și am văzut extrasul de carete funciară, domnule primar și stimaţi 
colegi cei care am mai fost în Consiliu și știm cum stau lucrurile și carei 
procedura, tot așa sa făcut o donaţie. Sa mai donat drumul de la 
Cerghizel, știe și doamna Otilia, iar acest lucru sa făcut cu aprobarea 
Consiliului Local, deci proprietarul acelei clădiri trebuia să vină să ia 
acceptul de la Consiliul Local. Ca noi și cu un plan de situaţie să vedem 
ce preia Consiliul Local, ca să putem prelua acea investiţie, acea clădire, 
nu știu sa venit în Consiliul Local cu așa ceva.
D-nul Botoș iacob Dorinel, : extrasul de carte funciară,  este pe 
primărie, pe orașul Ungheni.
D-nul Trif ioan: cu aprobarea cui sa făcut extrasul de carte funciară?...
trebuia cu aprobarea Consiliului Local, donaţia trebuia făcută cu 
aprobarea Consiliului Local, noi trebuia să aprobăm donaţia, abia 
după aceea se face extrasul de carte funciară, întâi se face donaţia 
către Consiliul Local. Consiliul Local ridică mâna să aprobe donaţia, 
după aceea se merge și se întăbulează și se face proiect de hotărâre pe 
chestiunea respectivă. Dacă acuma fără proiect de hotărâre nu poţi, 
cum să preiei o clădire o investiţie pe Consiliu Local fără proiect de 
hotărâre? Nu se poate și dacă noi aprobăm bani acum în buget pentru a 
face acel dispensar și la proiectul de hotărâre nu va trece ca să preluăm 
dispensarul, trebuie făcut proiect de hotărâre pentru a prelua acel 
dispensar. Nu va trece,  așa ce facem sa prins la rectificare de buget, 

după aceea merge domnu primar la televiziune și strigă, au PSD ul 
blochează investiţiile. Dar incompetenţa în primăria Ungheni e la ea 
acasă. Pentru că nuși fac datoria cei care trebuie săși facă datoria, nu 
știu ce au de făcut..
D-nul Prodan Victor, primar, fără jigniri domnu Trif..
D-nul Trif ioan, dar nu am jignit pe nimeni, nu am jignit pe nimeni. 
Trebuie să facă ce au de făcut și după aceea să vină la noi în Consiliu să 
vadă dacă PSD ul se opune investiţiilor pe raza orașului Ungheni. Eu de 
asta, eu în principiu nu am nimica împotrivă dar să facem tot ce trebuie 
făcut, deci sa o facem legal.
D.nul Liţ alexandru: terenul era al primăriei..
D.nul Nyaradi ioan: vă rog să vă notaţi și când aveţi ceva, vă spuneţi 
părerea.
D-nul Trif ioan: eu nu discut de teren , discut de clădire,..., deci domnu 
primar dacă se vine cu acte în regulă, cu proiect de hotărâre,...,să 
preluăm această clădire tot absolut ridic două mâini, dacă nu mă abţin.
D-nul Moldovan ioan: sa mers un pic prea repede cu treaba asta, 
desigur că toată lumea vrea să mărim proprietatea Consiliului Local. 
Trebuie venit cu un proiect de hotărâre pentru acceptarea donaţiei și 
pe urmă în aceeași ședinţă putem aproba și proiectul de hotărâre. Eu 
propun acuma să amânăm hotărârea până la ședinţa viitoare... așa e 
procedura nu ai ce face trebuie aprobată donaţia și pe urmă să se înscrie 
în patrimoniu.
D.nul Nyaradi ioan: deci propuneţi să se amâne..
D-nul Moldovan ioan: propun să se amâne și la ședinţa următoare 
putem vota câteva proiecte de hotărâre, unul după altul..
D-nul Ogrean Liviu: dacă consultăm cartea funciară, acolo scrie clar 
proprietatea.
D-nul Teleptean Vasile: vreau să ne reamintim că noi în bugetul pe anul 
ăsta am prevăzut 100000 lei pentru proiect, pentru dispensar...
D-nul Trif ioan: deci domnu Teleptean dacă ne aducem bine aminte 
și dacă vă uitaţi în procesul verbal, eu am spus atunci când sau retras 
banii, ..., că sunt ilegal puși banii. E un abuz, banii aceia nu trebuiau prinși 
pentru că nu aveam clădirea, deci nu era clădirea noastră. Sa făcut 
ilegalitate prin faptul că aţi aprobat bugetul atuncea aţi încălcat legea.
D-nul Botoș iacob Dorinel: în extrasul CF scrie clar că proprietar este 
orașul Ungheni, inclusiv la dispensar uman construit, pe fundaţie de 
beton cu pereţi din cărămidă, compusă din, mă rog ce e acolo. Acum nu 
știu dacă știţi, dar cartea funciară suflă și în iaurt înainte de înregistrare 
și zic eu că orice proiect de hotărâre am aproba noi și dacă îi cazul să nil 
ia, tot nil ia sau tot nil dă dacă sa făcut o ilegalitate.
D-nul Ogrean Liviu: ca bază actul de publicitate, extrasul de carte 
funciară spune clar, înscrieri privitoare la proprietate. B1 întabulare drept 
de proprietate dobândit prin lege cotă 1/1, deci prin lege, acolo nu avem 
ce face, mai departe la B2 întabulare drept de proprietate, dobândit 
prin construire, cotă 1/1. Acesta este un act cu care poţi să dovedești 
proprietatea, nu mai trebuie alte dovezi de proprietate când există acest 
extras de carte funciară, cu documentaţia care a stat la baza scrierii ei, nu 
poate fi un caz de ilegalitate. Poate că dacă ar fi o persoană fizică da, dar 
eu nu văd de ce să amânăm și să nu votăm.
D-nul Culcear Florin: pentru realizarea acestui extras de carte funciară, 
nu se putea face o informare, așa după cum relatează domnu Ogrean, 
...,nu este donaţie,
D-nul Ogrean Liviu: cartea funciară nu se face pe ochi frumoși, are la 
bază o documentaţie, eu zic că e legal, se poate vota fără nici o problemă.
D-nul Prodan Victor: domnilor, așa cum a spus și domnu Botoș, este o 
înscriere, este al nostru, este întabulat, este extras CF. Trebuie să venim 
în următoarea ședinţă, trebuie prins în inventar, atât săl cuprindem 
în inventarul nostru, restul haideţi să nu băgăm tot beţe în roate și să 
scărpinăm. Este extras CF, în bază legală, nu sunt eu în măsură să știu 
că sa întabulat, deci avem bază legală, este întabulat, haideţi să nu mai 
oprim investiţia să îi dăm bătaie și după aceea în următoarea ședinţă o 
să venim cu prinderea la inventar și cu asta basta.
D-nul Culcear Florin: domnule primar, dumneavoastră spuneţi să nu 
blocăm investiţia, care este investiţia?
D-nul Nyaradi ioan: problema este că aș fi vrut ca această documentaţie 
să o fi avut la ședinţa de comisie, nu pe masă. Mam uitat acuma dar îţi 
trebuie câteva ore să o parcurgi...
D-nul Platon Mihail: am făcut cunoscută existenţa pe masă a acestei 
documentaţii.
D-nul Prodan Victor, primar: am prezentato acum, nu avem nimic de 
ascuns.
D-nul Nyaradi ioan: daţine materialele de ședinţă la comisii, al doilea 
aspect trebuie informat Consiliul Local despre preluarea acelei clădiri. 
Am fost puși în faţa faptului împlinit, bineînţeles că nu o să mergem să 
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cerem să rezilieze extrasul de carte funciară....Haideţi cu documenţia și 
haideţi în ședinţă pe comisii să le putem discuta acolo, este foarte greu 
în ședinţa de Consiliu să răsfoiești atâtea documente, alte discuţii nu 
cred că își au loc.
D-nul Nyaradi Ioan, președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru 12, abţineri 2, Moldovan Ioan, Teleptean Vasile,  
s-a adoptat Hotărărea nr. 43 din 29.08.2014.
D-nul Trif ioan : deși am votat pentru pentru viitor avem rugămintea 
domnilor, haideţi și respectaţi legea domnilor. Haideţi, faceţi ce trebuie 
să faceţi, faceţi proiecte de hotărâre, faceţi tot ce trebuie făcut ca să 
evităm aceste discuţii. Prin faptul că nu faceţi ceea ce trebuie să faceţi ne 
duce la ideea că e dezastru în primărie.
D-nul Teleptean Vasile: atunci e bine să se facă materialele cu 7 zile 5 
zile înainte să avem timp să le studiem.
D-nul Nyaradi ioan, președinte de ședinţă, prezintă punctul 4 al ordinei 
de zi modificată,
Proiect de Hotărâre Privind rectificarea bugetului local al orașului 
Ungheni pe anul 2014, inițiator primar Prodan Victor.
Proiectul de hotărâre are avizul favorabil de la comisia de specialitate 
pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea 
teritoriului și urbanism.
D-nul Trif ioan, va trebui să aveţi un pic de răbdare,..., domnule primar 
regulile le stabilim noi în Consiliu, nu dumneavoastră. La primul capitol 
eu vă spun, aici în expunerea de motive, care asta am citito, deci la 
secţiunea de funcţionare, de fapt se face o rectificare de buget și zice așa 
la cap 20.13 să se suplimenteze suma cu 21000 lei. Asta deoarece tarifele 
de cazare și masă la cursurile de pregătire profesională sau majorat și 
solicitările pentru perfecţionare au crescut, ca urmare a modificărilor 
legislative ce au apărut în ultima perioadă. Acum domnu, din câte știu 
eu nu trebuie să meargă la curs obligatoriu la hotel de 5 și 6 stele, se 
poate merge la hotel de 3 stele ca să nu coste atât. Pentru chestiunea 
respectivă zice că sau făcut mai multe solicitări, eu din câte știu... chiar 
aș vrea să aduceţi decontarea să vedem la ce hoteluri sau făcut aceste 
decontări. Cei care au plecat unde au fost cazaţi, la ce hotel au fost, vă 
rugăm domnilor cei din executiv în următoarea ședinţă să ne aduceţi să 
vedem la ce hoteluri aţi fost cazaţi și spuneţi aici că au fost mai multe 
solicitări. Eu din câte știu aţi cam restricţionat plecarea, inclusiv aţi 
cerut ca să tragă la sorţi care, cum să meargă, din primărie. La angajaţi 
leaţi pretins la doi tragere la sorţi care din voi doi să meargă, ori dacă 
spuneţi dumneavoasră aici că cereţi mai mulţi bani că au fost mai multe 
solicitări, atunci nu mai trebuia tras la sorţi,...
D-nul Culcear Florin: tragere la sorţi și merge cine vrea...
D-nul Trif ioan: deci la cap.61020304, poliţie comunitară, carburanţi și 
lubrefianţi, se suplimentează cu suma de 2000 de lei, ca urmare a creșterii 
preţului la combustibili. Poate că am zis și în ședinţa de ieri, în ședinţa de 
comisie, vă spun eu cu mașina poliţiei comunitare se cară de la Darina 
mâncare la porci. Vă rog frumos, nui glumă, deci am primit telefon. A 
zis omul clar că face poze și mia zis din angajaţii de la Darina, că se 
duce cu mașina mâncare la porci. Si după masa, fără să vreau că doar nu 
stau să urmăresc, mașina poliţiei locale merge dupa masa pe la 67, cu 
persoane străine spre Tg. Mureș. Unde merge, că dacă ar fi angajaţi din 
primărie ar fi altceva? Dar în dreapta sunt persoane străine și noi venim 
și cerem bani de combustibil pt. mașina poliţiei? La cap cultură, recreere, 
religie zice că se renunţă la terenul de la Cerghid, se iau acei 80000 de 
lei. Domnilor  până acuma aţi tot strigat că până în 2012 se încep toate 
investiţiile și sau început și nu sau terminat,la Cerghid în terenul ăla 
de sport am băgat pâna acuma 1 miliard. De ce luăm banii de acolo? 
Haideţi domnilor săl terminăm, lăsăm banii acolo cei 80000, să ducem 
investiţia până la capăt, deci eu nu sunt de acord să luăm acei bani de la 
Cerghid, de la terenul de sport. Să terminăm acel teren de sport și după 
aceea dacă vă uitaţi aici stimaţi colegi, atenţie ce vă spun și aici pe lista de 
investiţii cu finanţare totală sau parţială de la bugetul local pe 2014, zice 
așa, cap.servicii  dezvoltare publică, pct. 3 întabulare teren zonă blocuri 
gară și intersecţie drumuri E60 cu DJ Acăţari. Cerghizel de întabulat, 
aicea îl rugăm pe domnu primar să ne spună despre ce întabulare e vorba 
și cum facem noi întabulare fără aprobarea Consiliului Local, fără un 
proiect de hotărâre, fără o aprobare de la Consiliu Local? După aceea tot 
la capitolul realizare PUG orașul Ungheni și satele aparţinătoare 80000 
de lei, eu știu că sa ţinut o licitaţie, au fost 160000, dumneavoastră 
aţi fost la licitaţie domnule președinte. Am suplimentat de câteva ori 
chestiunea respectivă din bugetul local, acuma venim și iarăși cerem 
80000 pt. PUG. Păi staţi măi fraţilor unde, cât, unde mai dăm banii ăștia? 
Aici la cap.transporturi studiu de fezabilitate proiect tehnic pt asfaltare 
drumuri acces către blocurile din zona gării orașul Ungheni, 62000 lei, 
nui cam mult chestiunea respectivă? Toate proiectele str. Mureșului au 
fost 64 de lei, adică 64000 de lei, 62000 de lei, deci toate sunt la 700 de 
milioane acolo,dar suntem vinovaţi noi cei care aprobăm, deci ca atare 
eu nu am să votez o astfel de rectificara. Este prins și acel pt dispensar, 
am votat sunt de acord pt a se face dispensarul, avem după  cum o zis 
domnu Teleptean suma respectivă în bugetul local de 100000 de lei de 
la începutul anului deși sa votat atuncea ilegal, practic clădirea nu era 
a noastră și noi am prins bani pt chestiunea respectivă deci sa încălcat 
legea. Este prins deci nu e nevoie, deci sunt împotrivă, nu sunt de acord 
să se ieie bani de la Cerghid, ,prinși iară acolo cu DN nu, nu sunt de acord.
D-nul Teleptean Vasile: vreau să fac o mică referire pt susţinerea mea 
la buget și investiţii 2014. Am votat bugetul în condiţiile susţinerii unor 
proiecte, printre care: extindere reţea de apă Ungheni, extindere reţea 
apă potabilă. Acum eu aș vrea să subliniez un aspect, înlocuire reţele de 
apă Ungheni, e făcută, dar când facem branșamente  la blocuri? Pentru 
că lucrarea  a făcuto iar pentru branșamente e altă lucrare. Am făcut 
lucrarea asta ca la Cerghid, oamenii iarăsi plătesc paușal, am plătit 2 
mild. de lei, deci hai să facem mai departe, în ce stadiu e acum?
D-nul Prodan Victorprimar: lucrarea este recepţionată fără branșament, 
branșamentele le facem. Acum nu sunt bani, dar în ședinţa următoare 
sperăm să fim pe plus să putem pune cei 30000 de lei diferenţa care 
trebuie săi dăm lui Laczko. Aici nu noi am fost de vină, el a zis să prindem 

2 mild, pt că el nu a prevăzut că trebuie făcute și branșamentele. 
D-nul Teleptean Vasile: noi la rectificarea asta de buget o putem prinde?
D-nul Prodan Victorprimar: nu avem documente, am rugat să vină cu 
documentaţia
D-nul Teleptean Vasile: extindere reţea de apă Bercul Ivoaiei, în ce 
stadiu e?... că am văzut apoi prins 5000 lei fază de proiect, cei 5000 lei nu 
sunt prinși în cei 54000?
D-nul Prodan Victor-primar: acolo proiectul e făcut, se așteaptă un 
aviz, pt a putea începe lucrarea.
D-nul Teleptean Vasile: deci anul ăsta se realizează. Extindere reţea 
electrică str. Bazei și str. Cheșa.
D-nul Prodan Victor-primar: Extinderea la Cheșa nu putem să o 
realizăm pt ca ne cer foarte, foarte mult, și de aceea din cei 50000 de lei 
care iam cuprins să realizăm investiţia monumente funerare și strada 
bazei în spate.
D-nul Teleptean Vasile: în ce stadiu e? Este proiect?
D-nul Prodan Victor-primar: sau făcut toate demersurile și acuma 
solicită toate avizele.
D-nul Teleptean Vasile: am vrut să trec peste toate acestea pt. că 
discutăm despre rectificare de buget și am avut situaţia de anul trecut 
pt. că am avut niște proiecte aprobate, nu au fost finalizate și aș face 
legătura cu niște proiecte de pe anexa 1B. Noi facem o rectificare, să 
lăsăm studiile cu partea de Ungheni și cu întabularea, sau sunt făcute 
și neplătite? Nu mi se pare oportun să facem studiile, mai bine ar fi să 
finalizăm investiţiile începute, eu propun asta.
D-nul ignat Gheorghe: sa renunţat la Cerghid la amenajarea terenului. 
Eu am discutat problema asta la primărie și sa renunţat din cauză că 
banii trebuiau folosiţi în alte scopuri la strada Mureșului și la alte lucrări 
mai importante. Eu am înţeles că terenul de sport se va face practicabil, 
pt că un lucru început trebuie terminat, dar am ajuns la un consens ca 
în toamna asta să se facă practicabil. Să se poată juca pe el, să se poată 
folosi și îl facem la anul, sunt foarte multe lucruri de făcut.
D-nul Botoș iacob Dorinel: eu am o întrebare. Proiect tehnic pt stema 
orașului Ungheni, eu știu că a fost un proiect a fost o hotărâre de Consiliu 
prin anul 2002 și prin ce știu au fost ceva cu alb roșu și nu pot vedea în 
faţa ochilor alb roșu, este o stemă a orașului Ungheni aprobată prin 2001...
D-nul Prodan Victor-primar: nu sa finalizat.
D-nul Nyaradi ioan: nu sa finalizat, sau făcut demersuri sa discutat.
D-nul Botoș iacob Dorinel: mai am o întrebare cu sensul giratoriu, 
D-nul Culcear Florin: o întrebare domnule primar pt că au fost destule, 
cred că nu uitat domnul primar când a venit în primărie când a spus, nu 
pot să citez dar reţin foarte bine, că toate cursurile de perfecţionare se 
vor ţine pe plan local. Pentru că presupun multe cheltuieli și banii ăia îi 
folosim în altă parte, dacă nu mă înșel domnu primar, o să vă și găsesc 
pe procesul verbal. Dar o să apară pe un articol al ziarului pe care o săl 
cunoașteţi și dumneavoastră, atâta am vrut să vă spun.
D-nul Prodan Victor-primar: da , să le iau în ordine. Dnule Trif atâta 
vreau să vă spun că vorbiţi cuvinte fără dumneavoastră. Nu o să vă 
jignesc, poate că dumneavoastră făceaţi lucrurile pe care le afirmaţi și 
acuma ne învăţaţi și pe noi să facem aceleași lucruri. Nu o să le facem 
și când afimaţi niște chestiuni legate de persoana mea, legate de 
funcţionarii din instituţia primăriei, legate de cei de la poliţia locală, 
să veniţi cu probe, în rest nu le băgăm în seamă pt că sunt vorbe în 
vânt si nepotrivite. Legat de investiţia de la Cerghid, eu având nevoie, cu 
taxele și cu impozitele nu suntem prea bine, vara nu prea se colectează, 
o știm cu toţii, propunerea dumneavoastră domnule Teleptean este 
bună. Dnul Laczko, își face treaba, o să punem la prima rectificare, o să 
facem acele branșamente pt că sunt prioritare, pt că după aceea vrem 
să intrăm la asfaltare. La Cerghid am convenit cu domnul consilier să 
punem piatră spartă, câteva mașini atunci profitând de asfaltarea străzii 
Mureșului, o să–l rugăm frumos, cei care sunt cu investiţia pe strada 
Mureșului să ne dea un pic cilindrul fără nici un ban și atunci să îl 
tasăm bine, punem piatră spartă. Am vorbit cu dnul consilier ca este 
ceva iarbă crescută, să ierbicidăm, punem piatră sparta, îl tasăm bine îl 
pregătim pentru la anul, cum am convenit cu dnul consilier,  să putem 
trage un covor asfaltic. Este mai bine decât să punem beton iar după 
aceea pe parcurs putem pune acea iarbă sintetică și așa mai departe, 
putem săl pregătim ca să se poată juca în condiţii foarte decente. Legat 
de cea a spus domnul consilier legat de acel sens giratoriu și legat de 
acea întabulare, dacă Dumnezeu ajută, din câte informaţii avem sa 
trimis la Consiliul Judeţean pentru autorizaţie și cu siguranţă în două 
luni de zile se va realiza acel sens, lucrare foartă importantă.
D-nul Nyaradi ioan: despre ce întabulare e vorba acolo, lămuriţine!
D-nul Prodan Victor-primar: acolo avem domeniu public, ca să putem 
face acel sens trebuie să întabulăm acel teren. Ei nu pot să intre pe 

terenuri private care să nu fie ale primăriei.
D-nul Botoș iacob Dorinel: dar a cui a fost acel teren?
D-nul Platon Mihail: acolo este terenul fostei mori care a fost 
retrocedată, avem și noi orașul teren domeniu public. Terenurile au 
trebuit reașezate pentru a putea lucra și la canalizare și la sens giratoriu.
D.nul Duma ioan Cosmin: a trebuit să se întocmească și plan de 
amplasament pentru a se putea apuca de lucru.
D-nul Nyaradi ioan: doar acolo este sau și pe partea stângă?
D-nul Prodan Victor, primar: nu, doar pe partea cu moara și iar vreau 
să vă mai spun că am întâmpinat greutăţi din cauza asta și cu Electrica. 
Nu au vrut să ne mute stâlpii doar pe cheltuiala noastră, noi nu am 
putut face cheltuiala asta, am intervenit la Consiliul Judeţean, domnul 
președinte a intervenit pe la CNADNR să o facă ei pe cheltuiala lor.
D-nul Teleptean Vasile: legat de proiect studiu de fezabilitate 60000 lei?
D-nul Nyaradi ioan: lăsaţi să răspundă.
D-nul Prodan Victor: da, domnule Teleptean, legat de sumele pentru 
studiile de care ziceţi dumneavoastră aste sunt obligatorii. Legat de 
asta noi am mai cheltuit bani știţi bine pentru întabulare drum Berc 
Ivoaie. Multe care au trebuit făcute pentru proiectele pe care leam 
realizat, chiar și la blocuri acei 62000 lei, acolo trebuie să înscriem și 
apartamentele și plus domeniul public, odată să finalizăm cu CFurile, 
ca fiecare persoană să fie în regulă,..,
D-nul Teleptean Vasile: avem un proiect pentru suma asta, ceva ofertă 
făcută?
D-nul Prodan Victor: proiect 67 mil. 
D-nul Trif ioan: legat de acest proiect de hotărâre,eu nu sunt mulţumit 
cu răspunsurile date de domnul primar și anume referitor la Cerghid, cu 
terenul de sport. Că aducem noi două mașini, că aducem noi ăsta, nu a 
fost o licitaţie, nu sa dat la o firmă, cum mergem noi și intervenim noi 
pe un teren pe care cineva trebuie să îl facă, până acuma cine a lucrat la 
acel teren de sport? 
D-nul Prodan Victor: nu sa atribuit lucrarea nimănui, cei cu 
împrejmuirea șiau făcut treaba, noi de aceea am hotărât să nu dăm la 
unii sute de milioane sau miliarde. Ducem noi câteva mașini de piatră 
spartă și se tasează și rămâne pregătit.
D-nul Trif ioan: deci astea nu sunt motive pentru a lua banii la drum ca 
să facem drumul la Mureșului. Banii erau prinși și pentru drum și pentru 
terenul de sport,...,și cu acea întabulare și cu modificae amplasament, 
deci dacă sa modificat amplasamentul la moară acel lucru trebuia făcut 
cu aprobarea Consiliului Local. Rectificarea de buget  intră în funcţiune 
așa cum e, dacă o aprobăm așa cum e.
D-nul Culcear Florin:  numai un cuvânt aș mai fi avut și eu referitor 
la terenul de sport de la Cerghid. Intradevăr cu mare ușurinţă renunţă 
domnul consilier responsabil pe Cerghid oarecum, la o asemenea 
investiţie, ţin să vă anunţ că o să fiţi și dumneavoastră acuzat că nu 
susţineţi investiţiile domnului primar, să fiţi și dumneavoastră alături de 
alţi consilieri sau sunteţi deja băgat între alţi consilieri,...,
D-nul Nyaradi Ioan: președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru 10, abţineri 4, Moldovan Ioan, Teleptean Vasile,Trif 
Ioan,Culcear Florin, s-a adoptat Hotărărea nr. 44 din 29.08.2014.
D-nul Nyaradi ioan, președinte de ședinţă, prezintă punctul 5 al ordinei 
de zi modificată, Proiect de Hotărâre Privind modificarea statului de 
funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Ungheni, 
inițiator primar Prodan Victor.
Proiectul de hotărâre are aviz nefavorabil de la comisia de specialitate 
juridică și de disciplină, protecţie mediu și turism.
D-nul Prodan Victor: se cere transformarea unui post din consilier II, 
în consilier debutant
D-nul Trif ioan:  pentru angajare?
D-nul Prodan Victor: da, pentru angajare!
D-nul Trif ioan: Dar dumneavoastră aţi spus că sunt angajaţi în primărie 
care nu își justifică activitatea și atunci de ce mai angajăm          
D-nul Prodan Victor: postul a fost aprobat, nu facem un nou post, 
doar îl aducem mai jos.
D-nul Nyaradi Ioan, președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru 7, abţineri 6, Moldovan Ioan,Trif Ioan,Culcear 
Florin , Botoș Iacob Dorinel, Chirilă Otilia, Nyaradi Ioan, împotrivă 1: 
Teleptean Vasile, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
D-nul Nyaradi ioan, președinte de ședinţă, prezintă punctul 6 al ordinei 
de zi modificată, .  Proiect de Hotărâre Privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal-Introducere în intravilan și stabilire zonă funcțională- 
zonă pentru construcții industriale, servicii și depozitare, beneficiar SC 
TAPS RO SRL: inițiator primar Prodan Victor.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comisii de 
specialitate din cadrul consiliului local.
D-nul Nyaradi Ioan, președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru:14, se adoptă Hotărărea nr. 45 din 29.08.2014.
D-nul Nyaradi ioan, președinte de ședinţă, prezintă punctul 7 al 
ordinei de zi modificată, Proiect de Hotărâre Privind prelungire contract 
de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuință, inițiator 
primar Prodan Victor.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comisii de 
specialitate din cadrul consiliului local.
D-nul Nyaradi Ioan, președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru:14, se adoptă Hotărărea nr. 46 din 29.08.2014.
D-nul Nyaradi ioan, președinte de ședinţă, prezintă punctul 8 al ordinei 
de zi modificată,
Proiect de Hotărâre Privind însușirea cererilor de chemare în judecată ce 
fac obiectul dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Mureș-Secția contencios 
administrativ și fiscal, inițiator primar Prodan Victor.
D-nul Trif ioan: am văzut că această solicitare sa făcut de cabinet de 
avocatură, domnule primar avem angajat jurist, impozite și taxe știm 
să mărim, știm să punem la oameni. Avem jurist în cadrul primăriei 
angajat, vă rog frumos până a fost d.na Istrate mergea liniștit la instanţă 
și ne reprezenta în instanţă, vă rog frumos să renunţaţi la firma de 
avocatură, să nu mai cheltuim bani, pt. că nu sunt niște procese grele ca 
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să zic așa,. Nui ceva deosebit pe care să nu le poată onora cu prezenţa 
doamna juristă.
D-nul Prodan Victor, primar: vă asumaţi singur dumneavoastră, că 
dacă pierdem procesul ce se va întâmpla? Haideţi să fim oameni serioși.
D-nul Trif ioan: atunci numiţi un jurist în care să aveţi încredere.
D-nul Prodan Victor: d.na jurist are foarte mare experienţă, pentru că 
a venit de la garda financiară, nu ne poate reprezenta aici. Trebuie un 
avocat expert, ne poate spune și domnu Botoș și dânsul fiind jurist.
D-nul Botoș iacob Dorinel: depinde de proces.
D-nul Trif ioan: sunt atâtea firme private cu procese de miliarde care 
sunt reprezentaţi de juriști.
D-nul Botoș iacob Dorinel: care este calitatea noastră în proces, 
reclamant?
D-nul Prodan Victor: noi chemăm în instanţă, în urma controlului 
curţii de conturi.
D-nul Nyaradi ioan: este întradevăr greu să chemi în judecată, dar este 
un audit al curţii de conturi și pentru mine este destul de greu să votez. 
Dacă nu votez nu îi acord domnului primar cadrul legal, dacă votezi te 
pui rău cu medicii, dar trebuie să mergem la instanţă și să ne rezolvăm 
problemele, ce zice instanţa asta e.
D-nul Nyaradi Ioan, președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru:14, se adoptă Hotărărea nr. 47 din 29.08.2014.
D-nul Nyaradi ioan, președinte de ședinţă, prezintă punctul 9 al ordinei 
de zi modificată, Proiect de Hotărâre Privind vânzarea unei parcele de 
teren din perimetrul Parcului Industrial Mureș, sat Vidrasău, orașul 
Ungheni.inițiator primar Prodan Victor.
D-nul Nyaradi Ioan, președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru:14, se adoptă Hotărărea nr. 48 din 29.08.2014.
D-nul Nyaradi ioan, președinte de ședinţă, prezintă punctul 10 
al ordinei de zi modificată, Proiect de Hotărâre Privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului local Ungheni pentru o perioadă de 
3 luni (septembrie-noiembrie 2014), inițiator primar Prodan Victor.
D-nul Trif ioan, îl propune pe d.nul Ogrean Liviu.
D-nul Nyaradi Ioan: președinte de ședinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, voturi pentru:14, se adoptă Hotărărea nr. 49 din 29.08.2014.
Se face o pauză de 5 minute.
D-nul Nyaradi ioan: președinte de ședinţă, trece la punctul 11 al ordinei 
de zi modificată,
Diverse.
D-nul Platon Mihail, înlocuitor de secretar, prezintă adresa nr. 
4287/03.07.2014 a SC Elita Simex SRL și SC Samir SRL, prin care se solicită 
restricţionarea circulaţiei pe strada Mureșului la tonaj de 7,5 to, cu 
excepţia riveranilor.
D-nul Prodan Victor, primar: după cum știţi proiectul pentru strada 
Mureșului lam făcut pt 7,5 to., tonaj normal nu că nu ar putea circula 
camioane, dar pe de altă parte știind că având o firmă cu carieră de 
piatră...vă dau un exemplu a fost zi în care a efectuat 400 de transporturi 
cu basculele, în urma discuţiilor cu dnul Sâmpetrean, acesta a fost de 
acord să sprijine. Să aducă un aport la acel drum ca să fim siguri că 
acest drum nu se va strica. Drumul să fie restricţionat la tonaj de 7,5 to 
pentru protecţia lui, propunerea mea pt întreţinerea drumului, în urma 
discuţiilor cu dnul Sâmpetrean,  este ca în lunile de vară cu temperaturi 
de peste 30 de grade, între orele 12 și 16 să nu circule masiv, să se 
întreţină prin udare. Cred că este o hotărâre înţeleaptă, vom veni cu un 
proiect de hotărâre în faţa dumneavoastră, cu această restricţionare de 
7,5 to., cu excepţia riveranilor, cu alte excepţii dacă va fi cazul, să se vină 
în consiliul local. O altă problemă legată de strada Mureșului este legată 
de viteza de circulaţie, trebuie să luăm măsuri de montare de vibratoare, 
amplasarea de indicatoare de restricţii de viteză, oricum o să cerem 
părerea specialiștilor în domeniu, a poliţiei rutiere și o să venim în faţa 
dumneavoastră cu un proiect de hotărâre.
D-nul Trif ioan: referitor la problema cu Sâmpetrean , eu am mai susţinut 
că se va ajunge tot în Consiliul Local cu această problemă, această 
aprobare trebuia luată înainte, trebuia ca această cerere să fie prezentatată 
în Consiliul Local, făcut un protocol sau un proiect de hotărâre, acum dacă 
Consiliul Local nu este de acord sau vin alţii după noi iar acolo punem 
restricţie de 7,5 to., noi vrem să vă ajutăm în activitate.
D-nul Prodan Victor, primar: noi nu puteam să venim să cerem 
aprobare, pe vorbe, până nu suntem siguri că un drum este făcut.
D-nul Trif ioan: deci aţi făcut adresă către dnul Sâmpetrean, prin care 
laţi avertizat că dacă nu contribuie la acel drum îi puneţi restricţie de 
7,5 to iar dnul Sâmpetrean atunci trebuia să facă adresă către Consiliul 
Local. Trebuia făcut și trotuar.,....,
D-nul Prodan Victor,primar: din ce bani și trotuare, faceţi dumneavoastră 
din 10 mild? drum cu două covoare asfaltice, poduri și podeţe? 
D-nul Teleptean Vasile: trebuie reglate restricţionările de tonaj pe acest 
drum, trebuie să încheiem cu Sâmpetrean un protocol, un partenieriat, 
pentru circulaţie.
D-nul Ogrean Liviu: am înţeles că sau făcut comenzi pt. indicatoare 
de circulaţie, este necesar amplasarea de urgenţă a unui indicator rutier, 
stop,  la ieșirea de pe stradă spre E 60.
D-nul Platon Mihail, înlocuitor de secretar prezintă adresa nr. 
17352/01.07.2014 Faer Reghin, referitoare la Protocol de colaborare 
implementare program „Grădiniţa estivală.” și adresa 17119/04.08.2014 
Protocol de colaborare implementare program „Şcoală după Şcoală”.
D-nul Teleptean Vasile: prezintă unele detalii legate de aceste programe.
D-nul Prodan Victor, primar: să se vadă bugetul.
D-nul Platon Mihail, înlocuitor de secretar prezintă adresa nr. 
17929/25.08.2014, semnată de un nr. 150 de persoane ce solicită 
ridicarea unui monument al eroilor în satul Şăușa și atribuirea sumei de 
55000 lei din partea Consiliului Local.
D-nul Moldovan ioan: vine cu rugămintea de susţinere a cererii, 

aducând argumente de susţinere, anul acesta se împlinesc 600 de ani 
de la prima atestare documentară,  întrucât lucrările sunt demarate, 
se solicită un vot în acest sens. Problema monumentului se discută din 
luna noiembrie 2013, pentru apă au fost puși 200000 lei în 2012.
D-nul Culcear Florin: arată că este o iniţiativă lăudabilă, cere susţinerea 
cererii.
Pop Otilia: arată că a avut și dânsa discuţii cu locuitori ai satului Şăușa, 
din aceste discuţii a reieșit ca prioritară rezolvarea problemei apei 
potabile și nu  a construirii acestui monument.
D-nul Culcear Florin: amândouă probleme sunt importante, vă 
identific și suma, acei 21000 lei cuprinși la calificarea personalului.
D-na Boar Silvia arată că în calitatea sa de ales sătesc, nu a fost consultată 
niciodată de dnul Moldovan Ioan în legătură cu monumentul, arată că 
eroii din Şăușa sunt înscriși pe monumentul eroilor din Ungheni, cerând 
membrilor consiliului local să constate la faţa locului în Şăușa, care sunt 
priorităţile satului, monumentul sau apa.
D-nul Duma Cosmin: fără apă potabilă poate nu o să mai  rămână 
nimeni în Şăușa iar eroii care sunt amintiţi în cerere sunt înscriși pe 
monumentul din Ungheni. Banii ar trebui să fie folosiţi pentru repararea 
monumentului din Ungheni unde sunt trecuţi toţi eroii, din toate 
localităţile.
D-nul Trif ioan: am rămas stupefiat de ce am auzit. Arată că în 2012 au 
fost trecuţi bani ptr. introducerea apei în Şăușa dar banii au fost folosiţi 
în altă parte, arată că d.na Boar Silvia, nu susţine în consiliu problemele 
din Şăușa, arată că au fost în buget 5000 lei pentru Iernuţana, acuma nu 
ţineţi cu istoria românilor?
D-nul Prodan Victor, primar: domnule Trif veniţi cu minciuni legate 
de această doamnă, care de fiecare dată când trece prin Ungheni vine la 
primărie cu probleme ale comunităţii din Şăușa, ce trebuiesc rezolvate. 
Dacă îmi sunt adresate întrebări pertinente vă stau la dispoziţie dar dacă 
dnul Trif monopolizează discuţia, plec.
D-nul Culcear Florin: dacă d.na Boar a fost de atâtea ori la primărie cu 
problema apei și încă nu este soluţionată, înseamnă că dnul primar dă 
dovadă de aroganţă, nepăsare faţă de problemele oamenilor. Bine că sa 
ţinut în Ungheni o cupă a secuilor , pt care și plătim. 
Dnul Prodan Victor, primar, domnule Culcear susţineţi un neadevăr, 
sunteţi un om fără caracter, am pus doar terenul la dispoziţie. Problema 
este în felul următor, nu spun că sunt împotrivă, sunt de acord cu această 
propunere, dnu Moldovan,  dar nu aţi făcut un proiect, nu aţi făcut 
nimica, vă aduc la cunoștinţă că în 2012 când eraţi în primărie, dnu Trif 
era consilier. Eu eram viceprimar, pe banii mei am făcut o cruce frumoasă 
să o punem în mijlocul satului unde să se poată pune coroanele de flori 
pentru eroi, dar aduceţivă aminte, d.nilor Moldovan și Trif că nu neaţi 
lăsat să o punem iar atunci am puso în curtea bisericii pt că nu am 
avut autorizatie, neam supus regulilor, iar acum am discutat cu actualul 
copreședinte al alianţei creștin liberale, cu domnul Florea, care nea dat 
o promisiune, că ne va susţine, Tg Mureșul fiind majoritar la Aquaserv, 
pentru introducerea apei potabile în anul care vine. Domule Moldovan 
veniţi cu proiect, sunt de acord cu dumneavoastră.
D-nul Moldovan ioan: Tinutul Secuiesc este mai important pentru 
primarul Prodan decât activitatea de aici a românilor, a cetăţenilor. 
Cetăţenii de aici își iubesc imnul și steagul.
D-nul Prodan Victor, primar: și eu am pus steagul, eu lam pus în 
Ungheni,...
D-nul Moldovan ioan: aţi organizat în Ungheni Cupa Tinutului 
Secuiesc, de când Ungheniul e Tinut Secuiesc? Primarul Florea nu ia 
primit, iai primit sub tutela dumitale...Ungheniul va intra în istorie că a 
organizat finala cupei Tinutului Secuiesc! 
D-nul Prodan Victor, primar: organizator a fost domnu Duran, a fost și 
președintele federaţiei române de fotbal pe care lam primit cu mare drag. 
Am fost onorat de prezenţa sa în Ungheni, nu mai ţin populismele,...
D-nul Ogrean Liviu: sunt comune care se gospodăresc bine pentru că 
au bani, pt că pot face proiecte pe bani europeni. Domnule primar să 
faceţi demersuri să redevenim comună.
D-nul Nyaradi ioan, președinte: dă cuvântul domnului Bercea Viorel, 
cetăţean din Şăușa care susţine în faţa consiliului cererea sa.

D-nul Nyaradi ioan întreabă cui să se dea acești bani?
D-nul Moldovan ioan: firmei Premaco.
D-nul Trif ioa: se poate atribui firmei Premaco prin încredinţare 
directă,...,licitaţia se face de la 80000 de lei în sus.
D-nul Nyaradi ioan, președinte de ședinţă, supune la vot oportunitatea 
iniţierii unui proiect de hotărâre cu privire la monument, 10 voturi 
pentru și 4 abţineri: Gylai Jozsef, Nyaradi Ioan, Ogrean Liviu.
D-nul Teleptean Vasile: am avut impactul cu branșamentele, eu zic să 
le dăm drumul.
D-nul Botoș iacob Dorinel: la terenul de sport wcul de acolo trebuie 
reparat.
D-nul Culcear Florin: dacă nu aveţi bani să declaraţi faliment la 
conturile primăriei, să se facă o trecere de pietoni la Recea. Să se ia 
măsuri la drumurile de la intersecţie spre Acăţari și spre Cerghid, pt că 
sunt multe gropi.
D-nul Prodan Victor, primar: nu declar faliment, faliment săl declari la 
firma ta, ..., o să ne intre 100000 pentru repararea școlii,..., 
D-na Chirilă Otilia: oamenii care nu au primit pubele de gunoi, solicită 
acum, ridică problema reparării staţiei de autobuz de la Grui, problema 
terminării trotuarului în Tău.
D-nul Trif ioan: să se contiunue cu legăturile la canalizare, vin oamenii 
să plătească acel leu, luaţile banii, nu vă bateţi joc de ei. Aţi declarat pe 
postul de televiziune domnule primar, că de 1 septembrie se va demara 
lucrarea, legat de chestiunea respectivă, noi avem prinși bani în buget, 
să se prelungească apa în bercul Iovoaiei. Am băgat la blocuri apa și 
pe străzi unde nu a fost pe banii primăriei, am făcut extinderea de gaz 
tot pe banii primăriei, de curent tot pe banii primăriei, să facem și la 
canalizare tot pe banii primăriei.
D-nul Prodan Victor, primar: dămi bani și fac. Dumneavoastră blocaţi 
să intre bani 20 mild, aprobaţi investiţiile 10 mil. de euro, nu aţi fost 
de acord să facem nici măcar o dezmembrare, vreţi să râdă de noi 
investitorii.
D-nul Trif ioan: legat de investiţii, domnu primar afirmaţi tot timpul că 
vreţi să faceţi parc industrial. Dacă vindeţi la o persoană fizică 3 ha, după 
aceea nu mai puteţi face acel parc industrial,...,
D-nul Prodan Victor: se poate face, nu mai blocaţi proiectele nu veniţi 
cu populisme, nu mai ţin, aţi văzut cu taxa de 1 leu...
D-nul Gylai Jozsef: legat de autorizaţii de construire la romi, se 
construiesc case la „Lăţoaie” trimiteţi afară angajaţii să se verifice. Cineva 
a vândut teren iar ţiganii construiesc case una după alta.
D-nul Ogrean Liviu: problema nomenclatorului străzilor.
D-na Boar Silvia: am apelat cu probleme la conducerea primăriei care 
multe sau rezolvat, fără a le mai ridica în ședinţa de Consiliu.
D-nul Nyaradi ioan: ridică problema unui pom ce deranjează vizibilitatea 
la trecerea de nivel cu calea ferată la ieșirea de pe strada bazei.
D-nul Liţ alexandru: probema este rezolvată.
D-nul Culcear Florin: constat că sau adunat destule probleme, care nu 
sau putut ridica de 4 luni pt că nu au fost ședinţe. Este deranjat domnul 
primar că durează atâta ședinţele?
D.na Pop Otilia: dacă discutăm la subiect nu se prelungește.
D-nul Trif ioan: am mai ridicat problema becului de pe strada florilor, 
la domnu Istrate.
D-nul Liţ alexandru: acolo trebuie pus corp de iluminat nou.
D-nul Trif ioan: mau sunat oameni să mă întrebe dacă noi am dat voie 
să se facă extindere la farmacie și alimentară, dacă sa dat aprobare în 
Consiliu Local. Cine este proprietar...
D-nul Duma Cosmin: spaţiul pe care se fac extinderile este proprietate 
particulară, nu este domeniu public, sunt emise autorizaţiile necesare.
D-na Pop Otilia: domnul Trif vorbește atât de mult încât ea trebuie să 
vină în afara ședinţelor la primărie să își rezolve problemele.
 Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, ședinţa ordinară din 
data de 29august 2014 se încheie.

    Președinte de ședinţă,                                                      P.Secretar,
           Nyaradi ioan                                                             Platon Mihail
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