
Primăria Ungheni, parteneriat 
județean pentru infrastructură

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan a anunțat că instituția locală, în 
parteneriat cu municipiul Tîrgu-Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, municipiul 
Reghin şi comuna Sângeorgiu de Mureş are în vedere demararea unui proiect, 
care să reducă substanţial timpul de deplasare cu maşina şi trenul între Reghin 
şi Aeroportul Internaţional „Transilvania”.

PRIMARUL VICTOR PRODAN: 
“Să susținem cu toții proiectul Tîrgu-Mureș – 
Capitală Europeană a Culturii 2021!” 
Municipiul Tîrgu-Mureş ar putea fi, în anul 2021, 
Capitală Europeană a Culturii. Treisprezece oraşe 
din ţară şi-au anunțat deja candidatura într-o 
competiţie acerbă, la finalul căreia va fi desemnat 
oraşul câştigător. În acest demers, cunoscutele oraşe, 
Sighişoara şi Sovata, s-au alăturat Tîrgu-Mureşului 
şi vor susţine proiectul. Totodată, un rol extrem de 
important îl vor avea și localitățile limitrofe munici-
piului reședință de județ, printre care se numără și 
Ungheniul.

Silvia Boar, cel mai proaspăt membru 
al CL Ungheni  
Consiliul Local Ungheni s-a întregit în ultima ședință 
ordinară, după ce Silvia Boar a fost validată în funcția 
de consilier local. Mai întâi consilierii au luat act de 
demisia Silviei Boar din funcția de delegat sătesc, iar 
apoi mandatul de consilier a fost validat. Decizia vine 
după ce, în urmă cu o lună, au avut loc schimbări majore 
în Consiliul Local Ungheni.
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Ansamblul artistic „Hora” din Ungheni, a 
dovedit și în luna august că reprezintă o 
instituție importantă în peisajul cultural 
mureșean. Primul spectacol important 
la care dansatorii din Ungheni și satele 
aparținătoare au participat a fost „Festivalul 
Cântecului Patriotic” de la Oarba de Mureș, 
unde membrii ansamblului au urcat pe scenă 
alături de mari artiști de muzică populară 
din județul Mureș și din întreaga țară. Luna 
celor de la ansamblu a fost încheiată pe 

30 august, când unghenarii au participat 
la Festivalului Național de Folclor ,,Jocul 
din bătrâni”, organizat la Teatrul de Vară 
din Tîrgu-Mureș. Festivalul a fost organizat 
de către Centrul Județean pentru Cultură 
Tradițională și Educație Artistică Mureș 
și instituția Consiliului Județean Mureș. 
Activitatea ansamblului nu se oprește aici, iar 
copiii au repetiții pentru a dovedi la fiecare 
spectacol că pot reprezenta cu mândrie atât 
Ungheniul, cât și județul Mureș. 

Ansamblul “Hora”, prezent la Oarba de Mureș 
și “Jocul din Bătrâni” 
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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 administrativ-teritorială 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. 

“În 15 august prăznuim Adormirea Preasfintei 
Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi 
Pururea Fecioara Maria. Aceasta a fost însă moartea 
Maicii lui Dumnezeu – moarte adevărată, asemenea 
morţii oricărui om. Şi atunci, de ce a fost numită 
„adormire“? Poate pentru că Preacurata n-a fost 
ţinută mult timp în legăturile morţii şi în tărâmul 
stricăciunii, ci după trei zile s-a descoperit că ea a 
înviat, asemenea Fiului ei, Domnul Iisus Hristos, 
dar mai ales pentru că moartea aceasta a fost cu 
pace, lină, plăcută, cu dulceaţă, asemenea unui 
somn dorit, liniştit, după istovirea trupului de către 
ostenelile zilei. Dar nu aşa ar trebui să fie, oare, şi 
moartea noastră? Da. Preasfânta-Născătoare de 
Dumnezeu este Mama noastră, iar noi suntem 
copiii ei. Ea merge înainte, noi avem datoria să 
o urmăm. Şi iată lecţia pe care o primim de la 
Adormire noi, care prăznuim ziua Adormirii: an 
de an, apropiindu-ne de moarte, să ne îngrijim în 
tot chipul ca moartea noastră să nu fie smulgere 
cu sfâşiere şi tulburare a sufletului din trup, ci ieşire 
paşnică şi fără de tulburare din această lume în alta, 
asemenea unei adormiri tihnite şi line… Se ridică 
întrebarea: cum să ajungem la aceasta şi ce se cere 
din partea noastră în acest scop? Moartea nu este 
nimicire, ci trecere din acest sălaş pământesc în 
altul. Dar să luăm un exemplu din viaţa obişnuită: 
când trec oamenii dintr-un loc în altul cu sufletul 
nu numai liniştit şi împăcat, ci chiar bucuros? Atunci 
când nu sunt legaţi prin nimic de locul din care ies, 
iar de locul unde se mută nu doar că nu se tem, ci 
doresc din toată inima mângâierile şi plăcerile pe 
care le aşteaptă acolo. Aşadar, să ne însuşim această 
dispoziţie sufletească şi în privinţa morţii şi atunci 
o vom întâmpina nu doar fără necaz şi fără frică, ci 
cu dorinţă plină de bucurie... Și anume:
1. Să stingem în noi orice împătimire faţă de trup 
şi faţă de tot ce este trupesc, faţă de pământ şi faţă 
de tot ce e pământesc. Pentru că atunci când nimic 
nu te mai leagă de pământ, ce necaz să mai fie 
când îl părăseşti? Un lucru se desparte cu uşurinţă 

de altul atunci când nu sunt legate şi nu sunt 
încleiate, ci numai alipite unul de altul: cu uşurinţă 
se desparte şi sufletul de trup atunci când în el nu 
sunt împătimiri faţă de trup şi când el, petrecând 
în trup, nu vieţuieşte după trup. Călătorul ce merge 
spre ţinta sa, părăseşte liniştit şi fără plăcere locurile 
unde face popas. De ce? Fiindcă totul e pentru el 
străin. Şi atunci când inima noastră va socoti străin 
de sine tot ce e pământesc, nu vom avea greutăţi la 
trecerea în cealaltă viaţă. Bineînţeles, nu putem trăi 
fără unele lucruri sau chiar fără multe lucruri. (...)
2. Însă nu doar împătimirile pământeşti pot tulbura 
liniştea sufletului în ceasul morţii. Nu mai puţin 
decât acestea tulbură teama: cum ne vom arăta 
pe lumea cealaltă, unde trebuie să te arăţi înaintea 
feţei lui Dumnezeu, Dreptul Judecător, ai Cărui ochi 
sunt mai luminoşi decât soarele, pătrunzând toate şi 
văzând toate – iar noi avem multe păcate. Cel care 
ştie că s-a făcut vinovat cu ceva se teme să meargă 

la mai-marele său şi cu atât mai mult la împărat: 
şi păcătosul se teme să se înfăţişeze înaintea lui 
Dumnezeu – atât de teamă încât, după cuvântul 
dumnezeiesc sunt împinşi să strige: „Munţilor, cădeţi 
peste noi!” Pricina sunt păcatele, care-L jignesc 
pe Dumnezeu. Ca atare, dacă doreşte cineva să 
întâmpine fără frică moartea şi să treacă liniştit pe 
lumea cealaltă, să aibă grijă să fie fără de păcat sau, 
dacă deja a păcătuit, să facă în aşa fel încât păcatele 
să nu îi fie spre osândă. (...) 
3. Dacă, după aceea, la aceste două aşezări sufleteşti 
– adică la ruperea de toate cele pămân teşti şi la 
pocăinţă – vom mai adăuga şi dorinţa bunătăţilor 
viitoare, vom întâmpina moartea nu doar fără necaz 
şi frică, ci chiar cu bucurie. Unii pleacă bucuroşi 
dintr-o casă atunci când în ea e umed, ori sobele 
scot fum, ori acoperişul e prost… Unii, deşi nu au în 
casă asemenea neplăceri, se mută cu bucurie în alta 
deoarece presupun că vor avea parte în ea de mai 

mult confort şi de avantaje mai mari. Astfel, când 
vom pricepe cu mintea şi simţi cu inima pe de o 
parte sărăcia şi nimicnicia bunătăţilor pământeşti, 
iar pe de alta înălţimea şi necuprinderea bunătăţilor 
care ne aşteaptă pe lumea cealaltă, vom dori trecerea 
din această lume în cealaltă nu numai cu plăcere, ci 
chiar cu năzuinţă puternică, asemenea Apostolului 
Pavel, care spunea despre sine că doreşte mult să 
se desfacă de trup şi să fie cu Hristos, şi asemenea 
Preacuratei Stăpâne, care în fiecare dimineaţă se 
suia pe Muntele Măslinilor (unde mai apoi avea să 
fie pus, pentru scurtă vreme, şi trupul ei) şi Îl ruga 
pe Dumnezeiescul său Fiu să o ia mai repede de aici 
şi să îi dea putinţa de a vedea frumuseţea feţei Lui 
în lăcaşurile cereşti.
Iată tot ce ne face trebuinţă pentru a muri liniştiţi: 
să nu avem împătimiri faţă de cele pământeşti, să 
trăim în virtute după ce ne-am curăţit conştiinţa, să 
educăm în noi înşine dorinţa puternică de bunătăţile 
veşnice. Cea dintâi şi cea din urmă vin de la sine 
atunci când va fi în noi ceea ce este de căpetenie: 
conştiinţa curată şi faptele cele bune. Fraţilor şi 
părinţilor! Ştim că între toate cele nesigure de pe 
acest pământ un singur lucru este cu totul sigur: 
faptul că vom muri… şi că moartea va fi pentru 
noi fie amară şi chinuitoare, fie plăcută şi desfătată. 
Deci, să nu ne arătăm a fi proprii noştri vrăjmaşi, 
amarând ca nişte nepricepuţi trecerea din această 
viaţă în cealaltă, de vreme ce avem toate mijloacele 
pentru a o îndulci. Azi, mâine, vine moartea – deci, 
să fim gata! Iată, vin curând! zice Domnul (Apoc. 
22, 12). Mica osteneală purtată în acest scop va fi 
răsplătită cu bucuria cea veşnică. Şi chiar de se va 
întâmpla să purtăm o osteneală mare şi să pătimim, 
nu vom ieşi în pagubă… pentru ca pătimirile vremii 
de acum nu sunt vrednice de slava care va să se arate 
întru noi (Rom. 8, 18). Amin!”

Sfantul Teofan Zavoratul
“Predici”, Editura Sophia, Bucuresti, 2009

În luna august credincioșii au marcat sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnului 

“Ceea ce dă o notă aparte bisericii de la Recea este însă pictura în 
mozaic a acesteia. Maica stareţă Cristina redă în articolul Căldura de 
la Recea, publicat în Lumea credinţei – Magazin ilustrat, povestea 
acestui mozaic. Înaltul Andrei al Albei Iulia rânduise ca biserica să 
fie pictată în frescă de un pictor, care se afla în America la acea dată 
cu un contract. De altfel, maica stareţă Cristina îi mărturisise aces-
tuia că vede biserica în mozaic. Replica arhiereului a fost realistă: 
,,Maică, dacă o să puteţi să faceţi hramul de afară în mozaic, este 
suficient”. După ce se scursese un an, iar pictorul nu sosise, s-au 
făcut demersuri pentru a se găsi un alt pictor. Astfel, Viorel Maxim 
realizează o pictură pe frescă ,,Adormirea Maicii Domnului”. Maica 
Cristina consideră că proba nu este mulţumitoare şi îi spune aces-
tuia: ,,Te rog să lucrezi mai neobizantin, pentru că acum credincio-
sul are nevoie de foarte mult frumos. Or, el dacă vede sfinţii ostoiţi 
de suferinţă, de post, de rugăciune, contorsionaţi, nu-l va atrage 
nimic la acea biserică. Trebuie să creăm ceva care să atragă sufletul 
omului acestuia, imediat. El trebuie să înţeleagă ceva încă de pe 
pereţi. Sfinţilor trebuie să le arăţi sufletul frumos, nu trupul”.
Totodată, când maica stareţă Cristina i-a spus acestuia despre 
intenţia de a picta biserica în mozaic, acesta a exclamat entuziast: 

,,Exact acelaşi lucru îmi doresc şi eu, cu toată ardoarea!”. Firma cu 
care s-a lucrat a fost găsită la Veneţia: firma ,,Angelo Orsoni”. Pe 
pereţii bisericii se regăsesc miliarde de piese de mozaic, care au cos-
tat enorm. S-au uzitat 12.000 de kg. de mozaic, iar 1.000 de kg. de 
mozaic veneţian valorau 500 de milioane de lei la acea dată. Astfel, 
se îmbogăţeşte patrimoniul naţional, deoarece ,,Aici este singura 
biserică din Europa – şi cea mai mare – lucrată integral în mozaic”. 
După ce s-au scurs patru ani extrem de grei, în care s-a pictat bi-
serica, sfinţirea acesteia este clipa împlinirii şi a bucuriei. La eveni-
mentul care a avut loc în 7 septembrie 2003, au fost prezenţi înalţi 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe: Patriarhul Teoctist, Petros al VII-lea 
al Alexandriei, Înalt Prea Sfinţitul Andrei, nenumăraţi mitropoliţi, 
episcopi, preoţi, dar şi o multitudine de creştini. Părintele Ioan, 
rostind un scurt cuvânt de întâmpinare a precizat: ,,Mai este un 
dar, pe care cei prezenţi la această sfinţire îl primesc; este sfinţenia 
prezenţei Euharistice a lui Dumnezeu, alături de sfinţi ierarhi, preoţi 
şi diaconi, împreună cu poporul dreptcredincios, într-o unitate de 
duh creştinesc şi românesc”.
În anul 2007, mănăstirea a fost binecuvântată de Maica Domnului, 
prin Brâul purtat de Ea. Cu acest prilej, părintele Ioan a exprimat 

următorul îndemn: ,,Scumpii mei, prezenţa Maicii Domnului alături 
de Hristos Euharistic de pe Sfânta Masă este culmea fericirii noastre. 
De această culme, vă rog, vă îndemn, vă leg să nu uitaţi niciodată. Să 
nu vă întoarceţi, nici să vă întoarcă cineva de la acest drum”.
Sursa: www.ortodoxiatinerilor.ro

Mănăstirea Recea, singura din Europa lucrată integral în mozaic

Adormirea Maicii Domnului

Mănăstirea Recea
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Consiliul Local Ungheni s-a întregit în ultima 
ședință ordinară după ce Silvia Boar a fost validată 
în funcția de consilier local. Mai întâi consilierii 
au luat act de demisia Silviei Boar din funcția de 
delegat sătesc, iar apoi mandatul de consilier a 
fost validat. Decizia vine după ce, în urmă cu o 
lună, au avut loc schimbări majore în Consiliul 
Local Ungheni. Consilierii locali din fostul Partid 
Democrat Liberal și-au pierdut susținerea politică 
în cadrul noului Partid Național Liberal, iar prin 
ordinul prefectului au fost eliminați din forul de 
decizie local. Colegii foștilor consilieri au luat act 
de ordinul emis de prefectul județului Mureș și 
au constatat încheierea mandatelor celor trei 
consilieri. Totodată, în ședința ordinară din luna 
iulie au fost validați în funcție și doi dintre noii 
consilieri locali. Este vorba despre Ioan Fechete și 
Anna Maria Șomodi. Primarul orașului Ungheni, 
Victor Prodan, este de părere că schimbarea celor 
trei consilieri este un pas înainte pentru proiectele 
comunității. Acesta a afirmat că retragerea 
sprijinului politic vine după ce nu s-a ajuns la nicio 
înțelegere cu cei trei în cadrul Consiliului Local 
Ungheni, privitor la susținerea proiectelor pentru 
oraș și satele aparținătoare. “Cei trei consilieri locali 
nu au susținut proiectele vitale pentru orașul 
nostru și pentru satele aparținătoare. Din nefericire, 
din cauza consilierilor care au pus o barieră în 
calea dezvoltării, comunitatea noastră nu a avut 
posibilitatea, spre exemplu, să atragă noi investitori 
care să genereze locuri de muncă pentru locuitorii 
zonei noastre. Am atras atenția în repetate rânduri 
consilierilor că este nevoie de un acord pentru 
binele comunității, pentru viitorul nostru. Ceea 
ce vom face în acest oraș, nu va fi doar pentru 
bunăstarea noastră, ci va contribui esențial în 

a-i convinge pe tineri să rămână în Ungheni, să 
muncească pentru Ungheni și să își pună în slujba 
comunității energia și ideile. Consider că acest 
pas este unul vital pentru comunitate, pentru ca 
aceste proiecte să meargă mai departe. Cred și sper 
că începând de acum încolo vom găsi sprijinul și 
susținerea consilierilor în atragerea investitorilor 
în zona noastră și în proiectele importante pe 
infrastructură, sănătate și educație” a declarat 
primarul orașului, Victor Prodan.

Silvia Boar, cel mai proaspăt 
membru al CL Ungheni 

În timpul lunilor de toamnă trebuie să aveți grijă 
să respectați câțiva pași simpli pentru a avea o 
gradină sănătoasă și curată la primavară. Florile 
vă vor mulțumi pentru grija pe care le-o purtați 
înflorind plăcut. Nu doar florile vor fi foarte 
fericite. De asemenea, dacă aveți gazon în fața 
casei, acesta trebuie îngrijit respectând câteva 
reguli de bază. Dacă înainte de a vă apuca de 
treabă vremea dă semne că se răcește tot mai 
mult și a venit primul îngheț, nu uitați să nu 
călcați iarba. Primul lucru pe care veți dori să-l 
faceți va fi să strângeți gunoaiele și plantele uscate 
din grădină. Îndepartând aceste plante întreaga 
grădină va căpăta un alt aspect, iar spațiul liber îl 
puteți întrebuința și pentru a planta flori noi sau 
diverse sortimente de legume ce vă vor bucura 
simțul gustului înainte de sosirea iernii.
În cazul florilor asigurați-vă că alegeți specii 
rezistente la frig. Cele pe care le aveți deja 
trebuiesc de asemenea ocrotite pentru a nu suferi 
din cauza vânturilor reci și aspre. Pentru început 
puteți să le acoperiți pe timpul nopții. După 
îndepărtarea plantelor uscate următorul lucru 
pe care îl veți avea de făcut va fi să îndepărtați 

frunzele uscate. Această acțiune ar trebui să aibă 
loc în fiecare săptămână în anotimpul tomnatic.
În cazul gazonului, acesta trebuie tuns pentru a 
îndepărta orice frunză uscată și fir de iarba care 
dă semne că se îngălbenește. Cu cât acesta este 
tuns mai scurt, cu atât mai bine. În continuare, 
cu o greblă pentru gazon curățați încă o dată 
zona. Următorul pas este cel al fertilizării. 
Începând de la marginea gazonului puteți începe 
să împrăștiați substanțele nutritive pe întreaga 
suprafață. După ce terminați și de oferit solului 
nutrienții de care are nevoie, udați bine peluza. 
După ce ați terminat toate pregătirile pentru 
lunile reci care se apropie cu pași repezi, mai 
trebuie să aveți în vedere încă un lucru. Strângeți 
toate aspersoarele. Iarna dacă va fi nevoie să 
udați grădina, acest lucru va putea fi realizat 
cu ajutorul unui furtun. Astfel protejați întregul 
sistem de irigație de îngheț și îl veți putea folosi 
în condiții optime și anul viitor. De asemenea, 
dacă aveți plante ceva mai firave, care stiți că 
ar putea suferi de pe urma frigului, acoperiți-le 
pentru a nu fi luate prin surprindere de un 
îngheț neașteptat.

Sfaturi pentru lunile de toamnă – ai grijă de grădina ta! 

La despărțire 
În această integramă se folosește ortografia cu î

Ea: – Dragul meu, m-am hotărît să mă despart de tine ! 
El: – În fine, ți-ai dat, totuși, seama că ... ! 

(Continuarea anecdotei va rezulta după dezlegarea corectă a integramei.)

Silvia Boar, cel mai proaspăt consilier 
din CL Ungheni



Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan, a anunţat 
sâmbătă, 5 septembrie, într-o emisiune difuzată de 
Antena 1 Târgu-Mureş, că are în vedere, împreună 
cu Consiliul Judeţean Mureş şi administraţiile locale 
din Târgu-Mureş, Reghin şi Sângeorgiu de Mureş, 
demararea unui proiect, care să reducă substanţial 
timpul de deplasare cu maşina şi trenul între Reghin 
şi Aeroportul Internaţional „Transilvania”.

Pasul 1, acordul Consiliilor Locale
Potrivit primarului Victor Prodan, unul din beneficiile 
proiectului va fi modernizarea infrastructurii rutiere şi 
feroviare între Reghin şi Ungheni şi chiar construirea 
unei gări cargo în apropierea Aeroportului Internaţional 
„Transilvania”. „Împreună cu municipiul Tîrgu-Mureş, 
Consiliul Judeţean Mureş, municipiul Reghin şi comuna 
Sângeorgiu de Mureş, vrem să facem un parteneriat 
pentru a aduce cât mai rapid cetăţenii din zona Bistriţa, 
Valea Mureşului, Valea Gurghiului şi Harghita la Reghin 
şi de aici să vină cât mai repede la Aeroport, adică 
în oraşul Ungheni. Bineînţeles, vrem şi o gară cargo 
modernizată în oraşul Ungheni. Cred că sunt lucruri 
importante, bune atât pentru oraşul Ungheni cât 
şi pentru judeţul Mureş şi municipiul Târgu-Mureş. 
Toate se leagă unele de altele. Am încredere că vom 
reuşi acest parteneriat şi cred că alături de judeţul 
Mureş, municipiul Târgu-Mureş, Reghin şi Sângeorgiu 
de Mureş, trebuie să absorbim cât mai multe fonduri 
europene”, a declarat Victor Prodan. „În urmă cu câteva 
zile, ne-am întâlnit din nou cu domnul primar, Dorin 
Florea, reprezentanţii municipiului Reghin, ai comunei 

Sângeorgiu de Mureş şi am stabilit să demarăm 
procedura pentru parteneriatul viitor, prin hotărâri 
de Consiliu Local şi după aceea să demarăm studiul 
de fezabilitate”, a completat Victor Prodan.

Atragerea de investitori, prioritară
De asemenea, primarul oraşului Ungheni a sublinat 
că proiectul va fi oportun nu doar pentru dezvoltarea 
infrastructurii judeţului Mureş, ci şi pentru atragerea 
de noi investitori în zonă. „Având o centură, legând 
municipiul Reghin de Ungheni şi având o infrastructură 

bună, investitorii vor veni foarte 
mulţi. Adevărul e că oraşul 
Ungheni este un punct strategic 
pentru investitori chiar şi acum 
sunt investitori care ne bat la uşă. 
Ne dorim ca Parcul Industrial 2 
Ungheni să fie plin în câţiva ani”, 
a menţionat Victor Prodan.
În acest sens, Victor Prodan a făcut 
din nou un apel către Consiliul 
Local al oraşului Ungheni să 
susţină proiectele care au ca efect 
atragerea investitorilor şi crearea 
de noi locuri de muncă în arealul 
localităţii Ungheni.

Sursa: 
www.zi-de-zi.ro (Alex Toth)
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De la 1 septembrie cei care au cardul de sănătate 
emis şi au nevoie de un serviciu medical care nu 
reprezintă o urgenţă trebuie să meargă la medic cu 
acest document. Asiguraţii cărora nu le-a fost emis 
cardul vor beneficia în continuare de servicii, după 
ce medicul va vedea în sistem că nu le-a fost eliberat 
documentul, fără a avea nevoie de adeverinţă de la 
casa de asigurări de sănătate de care aparţin. “Atât 
timp cât cardul este între Imprimerie şi Poştă, între 
Poştă şi domiciliu, între Poştă şi Casă mi se pare 
normal ca pacientul să primească serviciile medicale 
atunci când are nevoie de ele. Îl considerăm card 
emis în momentul în care cardul a ajuns la cetăţean 
sau cardul, din diverse motive, s-a întors la casa de 
asigurări”, a explicat pentru Mediafax preşedintele 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), 
Vasile Ciurchea.
Pe de altă parte, sunt carduri de sănătate emise 
şi distribuite prin Poştă care însă nu au ajuns 
la destinatari întrucât aceştia nu au fost găsiţi. 
Acestea au fost returnate caselor de asigurări, 
însă titularii nu au mers să le ridice, chiar dacă, în 

unele cazuri, au primit şi sms-uri de atenţionare. 
Aceşti asiguraţi nu vor primi servicii medicale din 1 
septembrie, în absenţa cardului. Asiguraţii care din 
motive personale sau religioase refuză utilizarea 

cardului de sănătate vor depune o cerere în scris 
la casa de asigurări, în care vor menţiona motivele 
refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul 
în care l-au primit. Accesul la servicii medicale 

se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei 
adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu 
termen de valabilitate trei luni. Adeverinţa nu 
trebuie să rămână la furnizorul de servcii medicale, 
ci va fi prezentată ori de cate ori asiguratul solicită 
un serviciu.
Cardul de sănătate se eliberează automat pentru 
cetăţeni la împlinirea vârstei de 18 ani sau la 
dobândirea calităţii de asigurat. “Noi generăm 
comenzi, nu trebuie nimeni să se ducă la casă să 
spună că a împlinit ieri 18 ani sau că de ieri are 
asigurare medicală”, explica Ciurchea. Cei care 
nu mai plătesc asigurarea de sănătate, după trei 
luni, au card, dar nu mai este valid. Furnizorii de 
servici medicale trebuie să verifice calitatea de 
asigurat şi situaţia cardului de sănătate pe site-ul 
CNAS. Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat 
cardul trebuie să meargă la casa de asigurări să 
depună o cerere pentru eliberarea unui duplicat 
şi să plătească 15,5 lei. Duplicatul va fi primit de 
asigurat tot prin Poştă.
Preşedintele CNAS a atras atenţia că orice furnizor 
de servicii medicale care va păstra la el cardul de 
sănătate al asiguratului şi va folosi codul de acces 
riscă dosar penal. Nimeni nu are voie să păstreze 
şi să utilizeze cardul în locul titularului, a subliniat 
el. Totuşi, pentru persoanele cu afecţiuni psihice 
pentru care a fost numit un reprezentat legal de 
către autoritatea competentă se utilizează cardul 
acestuia din urmă.

Cardul de sănătate, obligatoriu de la 1 septembrie 

Primăria Ungheni, parteneriat 
județean pentru infrastructură

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan

Elevii premianți din Ungheni și 27 de membri 
ai Ansamblului “Hora” au fost răsplătiți de 
către Primăria și Consiliul Local Ungheni, cu 
o excursie la mare. Timp de o săptămână, 
elevii au avut ocazia să se relaxeze și să își 
încarce bateriile pentru noul an școlar, iar 
dansatorii Ansamblului “Hora” au susținut 
două spectacole în stațiunile Eforie Nord 
și Eforie Sud. “Este deja o obișnuință faptul 
că în fiecare an Primăria orașului Ungheni 
și Consiliul Local îi răsplătesc pe elevii 
premianți din Ungheni cu o scurtă excursie 
la mare. Totodată, excursia este și modul 
comunității de a le mulțumi membrilor 
Ansamblului “Hora” pentru implicarea lor 
în transmiterea culturii populare autentice. 
Atât premianții din Ungheni, cât și copiii din 
cadrul ansamblului, sunt o mândrie pentru 

noi și putem spune că această excursie este o 
mică dovadă a recunoștinței noastre pentru 
cei care fac performanță” a declarat primarul 
orașului, Victor Prodan. 
Ansamblul “Hora” a reprezentat cu mândrie 
Ungheniul și întreg județul Mureș, la 
spectacolele de pe malul mării. “Sunt 
mulțumită de modul în care copiii s-au 
comportat la cele două spectacole. Putem 
fi mândri de activitatea lor, de dăruirea 
lor atunci când vine vorba despre folclor. 
Mulțumim Primăriei Ungheni și Consiliului 
Local pentru această răsplată a celor care se 
dedică întregii comunități din Ungheni”  a 
declarat Lucia Raț, coordonatorul Ansablului 
“Hora” din Ungheni. 
Elevii s-au întors de la mare în data de 8 
septembrie.  

Premianții din Ungheni 
și Ansamblul Hora, în excursie la mare 

Primăria orașului Ungheni

Serviciile medicale sunt acordate, din 1 septembrie, doar cu cardul de sănătate asiguraţilor cărora le-a fost emis, astfel 
că persoanele care nu l-au primit trebuie să îl solicite de la casele de asigurări de sănătate de care aparţin. 
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PRIMARUL VICTOR PRODAN: 

“Să susținem cu toții proiectul Tîrgu-Mureș – 
Capitală Europeană a Culturii 2021!” 

Primarul orașului, Victor Prodan, a făcut un apel către cetățeni prin care 
îi îndeamnă să se informeze despre acest proiect, să îl susțină și să se 
implice pentru ca în județul Mureș să ajungă prestigiosul titlu de Capitală 
Europeană a Culturii. “Am aflat cu bucurie de anunțul candidaturii 
municipiului Tîrgu-Mureș la acest titlu extrem de important pentru 
orice oraș din România. Primul pas a fost făcut prin  înțelegerea între 
Consiliul Județean Mureș, Consiliul Local Tîrgu-Mureș și consiliile locale 
din Sovata și Sighișoara. Rolul pe care Ungheniul îl are în acest proiect, 
dar și într-un viitor statut de Capitală Europeană a Culturii a municipiului 
Tîrgu-Mureș, este extrem de important. Ca localitate limitrofă, vom 
fi direct implicați și vom beneficia de multe dintre inițiativele acestui 
mare proiect. Îi îndemn pe toți locuitorii orașului Ungheni și pe cei din 
satele aparținătoare să susțină acest proiect, deoarece este un proiect 
al comunității, un proiect al județului. Suntem gata să sprijinim în orice 
moment această inițiativă și sperăm ca dosarul de candidatură ce va 
fi depus în luna octombrie a acestui an, să fie unul câștigător. Vom fi 
alături de Tîrgu-Mureș în acest demers crucial pentru ultimii 25 de ani” 
a declarat primarul Victor Prodan. 
Calendarul procesului de selecție implică o etapă de preselecție, ce va 
avea loc în luna decembrie a acestui an și etapa finală, care se va desfășura 
în luna septembrie 2016. Demersul comun al Consiliului Județean Mureș 
și al Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș, reprezintă pasul esențial pentru 
dezvoltarea culturală a județului Mureș în următorii ani. Principalul obiectiv 
este intrarea Municipiului Tîrgu-Mureș pe lista scurtă a orașelor candidate, 
în luna decembrie a acestui an. Conceptul de „Capitală Europeană a 
Culturii” împlinește anul acesta 30 de ani. Orașul câștigător din România 
va împărți titlul, în 2021, cu un oraș din Grecia, dar și cu un oraș câștigător 
din țările candidate la statutul de membru al Uniunii Europene. Până în 
prezent, 13 orașe din România și-au anunțat intenția de a candida, la 
care se adaugă și municipiul Tîrgu-Mureș.. Acestea sunt București, Cluj 
Napoca, Brașov, Timișoara, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Brăila, Baia Mare, 
Iași, Suceava, Arad, Oradea și Craiova. 

Se lucrează la dosarul de candidatură 
În prezent echipa proiectului “Tîrgu-Mureș – Capitală Europeană a 
Culturii 2021” a organizat o serie de întâlniri cu reprezentanții instituțiilor 
de cultură de la nivelul județului, cu mediul universitar și a lansat 
un apel pentru proiecte către toate ONG-urile mureșene. Au fost 
organizate vizite în orașe care vor fi partenere ale Tîrgu-Mureșului în 
această competiție. Potrivit declarațiilor primarului Dorin Florea și ale 
președintelui Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, în dosarul de 
candidatură vor fi folosite atuuri ale orașului și ale județului, precum 
patrimoniul cultural și patrimoniul natural. Preşedintele CJ Mureş, 
Ciprian Dobre, consideră că avantajele municipiului Tg.Mureș sunt 
tradiţia, istoria şi multiculturalitatea. ”Consider că patrimoniul cultural al 
Tîrgu-Mureșului împreună cu Sighișoara, împreună cu Sovata și împreună 
cu toate celalte unități administrativ-teritoriale, vor reuși și vom reuși 
împreună să facem diferența. Interculturalitatea, multiculturalitatea, 
români, maghiari, sași, țigani, consdier că este de fapt lucrul care face 

diferența între noi și celalalte 13 candidate la acest titlu” a declarat 
liderul CJ Mureș la conferința de presă, care a anunțat candidatura Tîrgu-
Mureșului. Primarul din Tîrgu-Mureș, Dorin Florea, e de părere că oraşul 
merită să poarte acest titlu, dar trebuie cooptate în proiect şi oraşele 
Sighişoara şi Sovata pentru a se putea crea circuite turistice-culturale. ”Mă 
bucur foarte mult că domnul președinte înaintea ședinței de Consiliu, 
dar probabil că discuțiile politice au avut loc, vine cu o propunere care 

onorează foarte mult orașul și întreg demersul Consiliului Local și al 
Primăriei Tîrgu-Mureș. Vă mărturisesc că eram într-o situație nu foarte 
roză deoarece lipsea asocierea la acest demers al nostru făcut în 2014 de 
forțe care trebuie să completeze tot acest demers.” Potrivit preşedintelui 
Consiliului Judeţean Mureş, nu există un set de condiţii prestabilitate ce 
trebuie îndeplinite pentru depunerea candidaturii. ”Avem 100% libertate 
ca în acel dosar să scriem ce dorim noi, de aceea este frumoasă această 
competiție. Dosarele de candidatură ale diferitelor orașe care au câștigat 
aceste competiții sunt transparente, ele sunt pe internet, probabil ne 
inspirăm și din acelea, dar cred că trebuie să venim cu ceva mult mai 
proaspăt, trebuie să venim cu ceva care să denote originalitate.” Un 
astfel element de originalitate ar putea fi crearea unui sat al culturii 
transilvane, spune primarul Dorin Florea. ”Încercăm, tocmai pentru a 
pune în valoare ceea ce Mureșul a clădit de-a lungul istoriei, să inițiem 
în colaborare cu Consiliul Județean într-o localitate părăsită complet, 
înființarea unui sat cultural transilvan autentic, prin care să punem în 
valoare cultura” a mai declarat edilul. 

Ce avantaje aduce titlul de Capitală Europeană 
a Culturii? 
Numărul oraşelor care au deţinut titlul de Capitală Europeană a 
Culturii va ajunge la 60 în 2019. Acţiunea este deseori considerată 
iniţiativa emblematică culturală a Uniunii Europene. Acţiunea 
CEAC a evoluat semnificativ în raport cu perioada de început, când 
reprezenta în primul rând o celebrare a artelor dintr-un oraş. Din 1980 
s-a conştientizat din ce în ce mai mult rolul culturii în viaţa oraşelor, 
şi anume de a contribui la bunăstarea cetăţenilor şi la prosperitatea 
unui oraş. Numeroase oraşe care au deţinut titlul au beneficiat nu 
doar de un an de succes, ci şi de o moştenire de durată. Fiecare oraş 
care intenţionează să-şi depună candidatura sau care este în curs de 
pregătire a candidaturii, are propriile obiective locale care corespund 
circumstanţelor şi priorităţilor sale. Cu toate acestea, acesta este un 
premiu european cu criterii şi obiective standard stabilite la nivelul 
UE. Oraşele care reuşesc să obţină titlul, combină obiectivele locale 
cu acest aspect european (şi deseori internaţional).

Printre consecinţele raportate de oraşele 
care au deţinut anterior titlul se află următoarele:
• Titlul de Capitală Europeană a Culturii a acţionat ca un catalizator 
pentru o schimbare majoră a oraşului sau a unei zone a oraşului;
• creştere semnificativă a respectului de sine şi a mândriei faţă de oraş 
în rândul cetăţenilor;
• implicare mai mare în raport cu oferta culturală a oraşului, în special 
a unor categorii de public a căror participare e mai puţin probabilă;
• Dezvoltarea unor noi oferte culturale, a unor noi competenţe şi a 
unor noi oportunităţi pentru artişti şi pentru organizaţiile culturale;
• O mai bună înţelegere şi un profil mai bine definit la nivel internaţional, 
care se traduc adesea prin dezvoltarea turismului şi o reputaţie mai bună.

Municipiul Tîrgu-Mureş ar putea fi, în anul 2021, Capitală Europeană a Culturii. Treisprezece oraşe din ţară şi-au anunțat deja candidatura 
într-o competiţie acerbă, la finalul căreia va fi desemnat oraşul câştigător. În acest demers, cunoscutele oraşe, Sighişoara şi Sovata, se vor 
alătura Tîrgu-Mureşului şi vor susţine proiectul. Totodată, un rol extrem de important îl vor avea și localitățile limitrofe municipiului 
reședință de județ, printre care se numără și Ungheniul.

Tîrgu-Mureș merită titlul 
de Capitală Europeană a Culturii 2021

Tîrgu-Mureș - oraș candidat

Palatul Culturii, centru al culturii mureșene

Întâlniri cu reprezentanții orașelor partenere Întâlniri de lucru în cadrul proiectului



ROMÂNIA
JUDETUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  UNGHENI
Nr. 5112/ 25.08.2015

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 25.08.2015, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului 
Local al orașului Ungheni, la care participă un număr de 13 consilieri 
locali (din totalul de 14 consilieri în funcție) și un consilier local ales 
nevalidat , ședinţa fiind legal constituită, absentează d.nul Moldovan 
Ioan.

Participă la ședința consiliului dl. Prodan Victor , primarul orașului 
Ungheni, dl. Platon Mihail-șef serv.adm.pbl.,înlocuitor secretar, dl. 
Pătran Aurelian, administrator public.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință prezintă 
Dispoziția Primarului nr. 742/20.08.2015 de convocare a  ședinței 
ordinare a Consiliului Local Ungheni pentru data de 25.08.2015, ora. 
15.30, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului 
de delegat sătesc al d.nei Boar Silvia - iniţiator primar Prodan Victor;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
local al d.nei Boar Silvia - iniţiator primar Prodan Victor;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Ungheni- 
iniţiator primar Prodan Victor;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului 
Ungheni pe anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, în 
vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite 
din fonduri ANL iniţiator primar Prodan Victor;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale de 
modificare a termenului de plată a contractelor de închiriere pajiști 
încheiate în anul 2015, în orașul Ungheni - iniţiator primar Prodan 
Victor;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren 
înscrise în CF nr.50491/Ungheni, nr.cad.50491, în suprafață totală de 
484003 m.p. din perimetrul islazului orașului Ungheni, în două parcele 
noi. - iniţiator primar Prodan Victor;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al orașului Ungheni nr.59 din 16.12.2014 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 în orașul 
Ungheni. - iniţiator primar Prodan Victor;

D.nul Teleptean Vasile, propune întroducerea pe ordinea de zi și 
a unui punct de diverse. 

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, supune la 
vot Procesul-verbal cu nr. 4394/24.07.2015, al ședinţei Consiliului Local 
din data de 24.07.2015, care se aprobă cu 13 voturi pentru.

  D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, supune 
la vot Procesul-verbal cu nr. 4544/31.07.2015, al ședinţei Consiliului 
Local din data de 31.07.2015, care se aprobă cu 12 voturi pentru și 1 
abţinere Buta Monica Valentina-absentă la acea ședinţă.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, supune la 
vot ordinea de zi, completată cu propunerea de adăugare a  punctului 
9 diverse, care se aprobă cu 13 voturi pentru.

D.nul primar Prodan Victor, cere cuvântul  și informează pe 
membrii Consiliului Local despre Raportul Camerei de conturi, pe 
tematică a controlului efectuat iar în conformitate cu prevederile legale 
în termen de 10 zile, acesta  trebuie prezentat Consiliului Local. În 
vederea studierii, de către consilierii locali, Raportul se va găsi la d.nul 
Cosmin Duma-consilier personal al primarului și va fi pus la dispoziţia 
consilierilor locali pentru studiu în sala de ședinţe a Consiliului Local.

D.nul Ogrean Liviu, pune o întrebare d.lui Prodan Victor, câte 
cazuri penale sunt în urma controlului?

D.nul primar Prodan Victor, nici unul.
D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la 

primul punct al ordinei de zi: 
Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului 

de delegat sătesc al d.nei Boar Silvia- iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, supune la 

vot proiectul de hotărâre întrucât nu au fost înscrieri la cuvânt, cu 
13 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr. 51.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la al 
doilea punct al ordinei de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local 
al d.nei Boar Silvia- iniţiator primar Prodan Victor;

D.nul Duma Ioan Cosmin, președintele Comisiei de validare 
prezintă Procesul-verbal nr. 5111/25.08.2015 de validare a mandatului 
de consilier al d.nei Boar Silvia.

D.nul Culcear Florin, am o întrebare, există o înștiinţare de la 
organizaţia PDL sau PNL......există acea înștiinţare? Știu că un consilier 
își dă demisia dintr-o organizaţie, iese din acea organizaţie întrucât 
nu e decizia organizaţiei, ...acuma este valabilă?....bine, se va dovedi.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, , supune la 
vot proiectul de hotărâre  cu 12 voturi pentru, și o abţinere Culcear 
Florin, se adoptă Hotărârea nr. 52.

În urma adoptării hotărârii de validare a mandatului, d.na consilier 
Boar Silvia depune Jurământul. 

D.nul Prodan Victor, primar, o felicită pe d.na Boar Silvia și își 
exprimă speranţa că d.na consilier va lucra în folosul comunitaţii.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la al 
treilea punct al ordinei de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului Local al orașului Ungheni- iniţiator primar 
Prodan Victor;

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, solicită 
înscrieri la cuvânt:

D.nul Trif Ioan, mă bucur că în sfârșit acuma când mai sunt câteva 
luni de mandat, reușim și noi să votăm un Regulament de funcţionare 
a Consiliului Local, știţi bine că la început de mandat d.na secretar 
ne-a dat ca și ghid acest regulament, urmând ca fiecare comisie să 
vină cu propuneri de imbunătăţire, din păcate doar comisia juridică a 
cărei președinte sunt, s-a întrunit și a adus unele îmbunătăţiri, pe când 
celelalte comisii nu au adus nici un fel de îmbunatăţire. Am încercat 
și am adus pe ordinea de zi acest regulament și cu modificările care 
le-am adus noi în comisie, dar din păcate nu aţi fost de acord cu el 
și s-a respins. Acuma m-am uitat peste el, e același regulament, bine 
cu unele modificări, referitor la declaraţiile de interese și de avere. Eu 
aș propune să trecem în regulament ca toate proiectele de hotărâre 
să fie vizate de secretarul primăriei pentru legalitate, pentru ca să nu 
păţim și noi ca și consilierii de la Tg. Mureș, pt complicitate la abuz în 
serviciu, pe fiecare proiect de hotărâre d.na secretară să își pună avizul 
de legalitate. A doua propunere cu care vin pentru acest regulament, 
este ca să punem să specificăm în regulament, pentru că aţi văzut de 
atâtea ori, că un grup de consilieri locali am făcut proiecte de hotărâri, 
conform legii, conform vechiului regulament le-am depus la primărie 
șî nu au fost puse pe ordinea de zi, s-au pierdut în primărie, au venit 
atâtea petiţii făcute pentru Consiliul Local, când o întrebam pe d.na 
secretar  zicea că nu știu, la mine nu au ajuns, pe viitor să evităm 
aceste lucruri eu propun ca toate petiţiile, proiectele de hotărâri pe 
care le întocmesc consilierii locali, cetăţenii, să fie depuse, să deschidă 
secretarul un registru și să fie depuse direct la d.na secretar, urmând 
ca ea să le prezinte în Consiliul Local, pt că asta nu e normal ca tu ales 
local, cineva din primărie să îţi îngrădească ţie dreptul de a face proiecte 
de hotărâre. Și astăzi avem proiect de hotărâre depus în primărie și 
refuză să îl introducă pe ordinea de zi. Nu înseamnă că dacă eu vin și 
zic în Consiliul Local că cineva minte,... asta nu înseamnă că e atac la 
persoană, dar dacă dispar acte din primărie înseamnă că cineva le fură, 
înseamnă că există hoţi și hoţii trebuie prinși și eliminaţi din rândurile 
noastre, nu trebuiesc lăsaţi hoţi în primărie, astea sunt lucrurile 
grave,......, atenţie d.lor colegi, în regulamentul ăsta, citiţi foarte bine 
regulamentul și o să vedeţi care sunt atribuţiunile primarului, ..., găsiţi 
într-un singur loc, susţinerea proiectelor, nu cum vine d.nul primar 
și îi spune președintelui de ședinţă, nu îl mai lăsaţi să vorbească, ....., 

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, ..nu e 
adevărat, așa era pe vremea dumneavoastră, acuma nu este așa....

D.nul Trif Ioan, ...sau spunea d.nul primar, gata nu mai lăsăm să 
discutăm pe acest proiect, supunem la vot, nu d.le noi suntem cei 
care hotărâm, când un proiect de hotărâre încetează și nu se mai ia 
în discuţie, ...citiţi regulamentul vă rog frumos, nu mă mai acuzaţi pe 
mine că nu îl respect, eu respect acest regulament,  dumneavoastră 
trebuie să îl respectaţi, citind acest regulament nu o să mai avem 
probleme și discuţii, vă mulţumesc și să fie supus la vot cu propunerile 
pe care le-am făcut eu.

D.nul Culcear Florin, ...susţin acest proiect de hotărâre, cu 
propunerile făcute de d.nul Trif, dar totuși am o întrebare, de ce așa 
de târziu a venit acest regulament?

D.nul Teleptean Vasile, legat de circuitul documentelor,  e o chestie 
foarte simplă, tot ce e legat de proiecte de hotărâre, de cereri, petiţii, 
legate de Consiliu Local, să intre la secretar, in cadru legal, cu număr 
de înregistrare, urmând să fie prezentate în Consiliu pentru discuţii.

D.nul Ogrean Liviu, d.lor, circuitul actelor între petent și primărie se 
face conform legii,  primăria are un singur secretariat, care deservește 
și Consiliul Local, dacă o persoană face o cerere și nu se dă curs, te 
poţi prevala de acea înregistrare de la secretariatul instituţiei, se poate 
acţiona în judecată pentru soluţionarea doleanţei. Dacă un consilier 
vine cu o propunere legislativă către Consiliu și s-a pierdut hârtia, 
are posibilitatea ca în baza dovezii de înregistrare să acţioneze pe 
căi ierarhice administrative pentru soluţionare. Să fim mai atenţi cu 
afirmaţiile pe care le facem cu pierderea actelor,  orice act care intră 
poate fi urmărit în baza numărului de înregistrare și legea are caracter 
general de aplicare, nu este o lege specială că dacă o petiţie vine din 
partea unui consilier se tratează altfel. Acesta este cadrul legal, nu 
putem face registru de urmărire a registrelor, oricum și așa birocraţia 
este destul de mare.

D.nul Trif Ioan, este aici o chestiune cu depunerea declaraţilor de 
interese, cu termenul de depunere, nu este 15 iunie?

D.nul Platon Mihail, data de 15 iunie este termenul pentru 
depunerea declaraţiilor de avere.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, , supune la 
vot proiectul de hotărâre în forma iniţială, cu 11 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă Trif Ioan și Culcear Florin și o abţinere Teleptean Vasile, 
pentru neincluderea propunerii sale, se adoptă Hotărârea nr. 53.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la al 
patrulea punct al ordinei de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului 
Ungheni pe anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, solicită 
înscrieri la cuvânt:

D.nul Trif Ioan, se suplimentează bugetul cu suma de 550000lei, 
din care 441000 pe investiţii, sunt aici niște chestiuni cu care eu 
chiar nu sunt de acord cu ele și zice la autorităţi publice, art 20.01.06, 
piese de schimb suplimentări cu 1000 lei, ce fel de piese de schimb 
unde merg acei bani? Imprimante calculatoare 7000 de lei, atâtea 
calculatoare și imprimante s-au luat la fiecare rectificare de buget și 
vine acuma o lovitură de teatru, fondul de rezervă se suplimentează 
cu 52000 lei la dispoziţia autorităţii locale, la care se adaugă cele din 
rectificarea precedentă iată că sunt vreo 80000 lei, ce se întâmplă cu 
acești bani, că eu nu știu, sunt la dispoziţia primarului, face ce vrea cu 
ei, eu propun ca acești bani să îi dăm la parohia catolică, să înainteze 
cu capela  reformată, d.lor, e trotuarul care trebuie să îl facem până 
la biserica ortodoxă, la cimitir, capela ortodoxă, nu să aprobăm bani 
la dispoziţia primarului......

D.nul Ogrean Liviu, nu capela ortodoxă, capela orașului Ungheni.
D.nul Trif Ioan, la cămine culturale, 20000 lei, reparaţii la căminul 

de la Cerghid, am fost și am văzut, dar unde este deviz să vedem ce 
se face cu cei 20000lei, cu banii aceștia faci coperișul la o casă, la 
capitolul 8402, transporturi se suplimentează suma cu 20000 lei, 
luna trecută câţi bani am aprobat pentru pietruire, cu câţi bani am 
prins anul ăsta pietruiam drumul de aici până la Brașov și mai vine 
încă o bombă, la capitolul sănătate, după ce e gata dispensarul de 
la Vidrasău, ne spune că trebuie să se facă subzidire, încă 73000 lei, 
păi mai mult o costat dispensarul de la Vidrasău decât capela de la 
Ungheni, am votat în buget anul trecut 100000 lei, am luat banii de la 
Cerghid de la terenul de sport, încă 100000 lei, rândul trecut am dat 
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tot acolo pentru ăsta, pentru împrejmuire încă 14000lei, acuma încă 
70000 lei, la clădire ridicată în picioare, atenţie, avem poză făcută, și 
uite că se bagă aproape 4 miliarde, pentru ce? Și votaţi într-o veselie..
iluminatul public, cap.700.206 se suplimentează suma cu 16000lei, 
atenţie pentru ce, pentru terenul de fotbal de la Cerghid, terenul de 
fotbal nu e gata dar îl luminăm, eventual când merg să joace fotbal, 
să numere pietrele...

D.nul Ignat Gheorghe, aici nu te băga că nu pricepi, acolo sunt 
activităţi, în fiecare seară acolo se adună tineretul din sat.......noi am 
cerut acest iluminat...

D.nul Prodan Victor, lăsaţi d.le Trif să ne spună d.nul Ignat, d.sul este 
consilier al Cerghidului, dumneavoastră  sunteţi profesor peste tot....

D.nul Trif Ioan, la cap. 700.250 suma de 58000 lei  pentru proiect 
de amenajare pastorală..ce inseamnă?

D.nul Platon Mihail, conform legii pentru buna exploatare a 
pajiștilor trebuie elaborat un plan de amenajament pastoral ce are la 
bază documentaţii referitoare la situaţia juridică a terenurilor, diferite 
studii:pratologice, dendrologice, pedologice și agrochimice, elaborare 
de devize tehnice pentru buna întreţinere și exploatare a pajiștilor.

D.nul Trif Ioan, știam ce înseamnă dar am vrut să audă și colegii, 
ne-am interesat la cei care fac aceste amenajamente pastorale, si avem 
ofertă la suma de 21000 lei

D.nul Platon Mihail, ne faceţi cunoscută și nouă oferta că nu o 
avem? Informaţia dumneavoastră este greșită, noi am făcut demersuri 
la diferite instituţii: SCZ Sângeorgiu de Mureș, OSPA Mureș, Romsilva, 
pentru a ne face oferte de preţ pentru elaborarea studiilor necesare 
în vederea realizării planului de amenajament pastoral, înformaţia 
dumneavoastră se referă doar la oferta făcută de OSPA Mureș, pentru 
elaborarea studiului pedoagrochimic.

D.nul Trif Ioan, deci, în consecinţă eu nu o să votez acest proiect 
de hotărâre, propun ca toată suma respectivă să meragă la canalizare, 
pentru că canalizarea nu este terminată.

D.nul Prodan Victor, avem bani destui la canalizare.
D.nul Culcear Florin, stăteam și mă gândeam că d.nul primar a 

spus că sunt bani suficienţi, numai să dovediţi.
D.nul Prodan Victor, d.le consilier, ipocrizia d.voastră e foarte 

mare, să știţi că eu ce spun așa este, eu vorbesc pe date tehnice nu 
pe imaginaţii de a dumneavoastră, anul trecut am avut 2,5 mil. lei, 
firma SOCOT nu a fost capabilă ca nici jumătate din sumă să o ia 
pentru că înainte au fost obișnuiţi cu un diriginte de șantier care le 
semna pentru lucrări pe genunchi, de ex. în  localitatea Cerghid sunt 
lucrări executate de foarte slabă calitate, ne luptăm cu ei, pentru 
o factură de 5,5 miliarde lei suntem în instanţă, unde am câștigat, 
pentru că nu vrem să o plătim, pentru  că au băgat aberaţii, suntem 
responsabili, știţi lucrul acesta, aveţi exemple, numai câte reclamaţii 
aţi făcut dumneavoastră, d.nul Trif și d.nul Moldovan, avem deja 5 
NUP uri, noi  vorbim pe date tehnice, nu sunt capabili să execute 
lucrările, pentru că nu mai sunt lăsaţi să fure, ..., 

D.nul Culcear Florin, vorbim la subiect? Spuneţi că aveţi destui bani, 
suficienţi pentru a fi Ungheniul la un alt nivel, lasă că cineva o să vadă 
treburile astea. Atâţia bani de care spuneţi că sunt, dar nu se regăsesc în 
investiţii, veniţi acuma și  la străzi mai cereţi acuma 246000lei, eu reţin 
că dumneavoastră aţi spus că acea lucrare este gata, ...,

D.nul Prodan Victor, nu am spus chestia asta, amintiţi-vă, vedeţi 
că aveţi mintea scurtă, spun consilierilor, la începutul anului când am 
aprobat bugetul am zis în felul următor, nu prind bani pentru strada 
Mureșului, numai în vară la rectificare când ne dă ministerul finanţelor 
acei 417000lei, pe care n-i iau luat iar la promisiunile miniștrilor la 
care am fost, m-am bazat pe acești bani pe care acuma îi avem și pe 
care acuma îi punem, pentru că lucrarea este făcută, și o plătim,....., 
nu am turnat asfaltul pe frig....

D.nul Culcear Florin, așa cum îi spuneam și d.lui președinte de 
comisie Duma, cu dispensarul din Vidrasău, eraţi dator cu acel act 
de donaţie.....

D.nul Prodan Victor, e totul în regulă, dacă dumneavoastră aţi fost 
obișnuiţi să faceţi construcţii ilegale iar noi să venim să vă scoatem 
castanele din foc, uite noi nu am mers nicăieri să vă reclamăm, uite 
că le punem în legalitate, uite că am făcut un dispensar, vreau să vă 
mai spun o singură chestiune, legat de acest dispensar, care a fost o 
ruină, noi l-am pus la punct, am făcut toate demersurile legale de 
întabulare, am făcut trotuar, împrejmuire, să nu vă fie ciudă, ..., eu știu 
că nu sunteţi pentru comunitate, uite că se mai fac și lucruri bune, 
...., nu cum aţi făcut voi....

D.nul Culcear Florin, nu voi, cum am făcut, că ai fost și dumneata 
vice...am vrut să-i aduc aminte d.lui primar.

D.nul Prodan Victor, nu trebuie, am mai multă minte.
D.nul Teleptean Vasile, este vorba de de 14000 lei împrejmuire, 

se spunea că cu acești bani se încheia treaba. 
D.nul Prodan Victor, da acei 14000 lei era o suplimentare, banii 

puși acuma sunt pentru terminarea lucrării, datorie la firmă conform 
contractului.

D.nul Teleptean Vasile, cu acesti bani încheiem, când putem vizita?
D.nul Prodan Victor, da încheiem, se poate vizita când doriţi.
D.nul Teleptean Vasile,e vorba de cap 7002, alimentare cu apă se 

cuprinde suma de 45000 lei, reţea de apă zona solarii, strada paralelă 
cu strada Mureșului pe ce lungime?

D.nul Prodan Victor, da,  300 m, toată strada. 
D.nul Teleptean Vasile, la străzi, propunerea mea era ca din banii 

aceștia să asfaltăm până la staţia de autobuz din Morești.
D.nul Prodan Victor,, da, noi acuma am zis că vrem să facem 

proiectul pentru pod până la ieșirea spre Șăușa, pentru asfaltare.
D.nul Teleptean Vasile și eu știu situaţia de la Cerghid, trebuie 

făcută poarta de la intrare și iluminatul, dar să cuplăm cu blocurile 
să finalizăm și terenul de fotbal, 150 mp de asfalt nu e o problemă 
au trecut deja 2 ani.

D.nul Prodan Victor, am povestit cu d.nul Ignat, o să facem poarta, 
iluminatul, acoperișul, și se va rezolva și cu terenul de fotbal.

D.nul Botoș Iacob Dorinel, cu bugetul este clar, d.le primar cu 
biserica nr. 1 Ungheni, acolo sunt cumpărate niște materiale, mai 
au nevoie de niște bani să termine lucrările astea de zidire, până la 
acoperiș și eu o  garantez că nu o să mai solicit nici un leu, având în 
vedere că comunitatea locală de-a lungul timpului a alocat atâţia 
bani pentru această biserică, ar fi păcat să nu îi mai ajutăm și acum 
măcar să o poată acoperi, să nu ne înecăm la mal.. 

D.nul Prodan Victor, cât dăm la celelalte parohii o să dăm și aici.
D.nul Botoș Iacob Dorinel, aici trebuie dat un pic mai mult că 

lucrarea este mai mare.
D.nul Prodan Victor, să vină părintele, acuma este o procedură 

mai specială pe care trebuie să o respectăm.
D.nul Gyulai Jozsef, în privinţa asta cu banii pentru biserici, d.nul 

Pătran a solicitat deviz de lucrări iar dacă o parohie depune o cerere 
și aduce proiecte, oferte de preţuri, atunci fiecare parohie să facă bine 
și să aducă, până ce nu aduc să nu se dea nici un ban, până acuma 
doar parohia noastră a depus documentaţie completă, vă rog să 
respectaţi legea.

D.nul Prodan Victor, cu siguranţă se va respecta legea.
D.nul Ogrean Liviu, la cap. reparaţii curente pentru monumentul 

eroilor, 6000 lei nu știu dacă este suficient, ...., vă rog frumos să nu 
facem o lucrare superficială, un monument trebuie să dăinuie, să 
se folosească materiale de bună calitate, să se facă imprimeuri de 
nume care să nu se mai șteargă, toţi cei care trec prin faţa primărie 
își îndreaptă privirea spre vultur, trebuie ca și monumentul să fie la fel 
de grandios, în cinstea eroilor trebuie să se facă o lucrare de calitate.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, supune 
la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială,  cu 12 voturi pentru, 2 
abţineri Trif Ioan și Culcear Florin se adoptă Hotărârea nr.54.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la al 
cincilea punct al ordinei de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, în vederea 
atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri 
ANL iniţiator primar Prodan Victor;

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, solicită 
înscrieri la cuvânt:

D.nul Gyulai Jozsef, din câte știu s-a descompletat comisia de 
validare a cererilor, s-a înlocuit persoana respectivă, e vorba de Coroș 
s-a pus altă persoană în locul lui?

D.nul Trif Ioan, încă nu s-a numit o altă persoană.
D.nul Culcear Florin, spuneţi-mi vă rog frumos referitor la d.na 

Macarie Rodica, a primit fiica sa un apartament, nu este oarecum 
suspect?

D.nul Duma Ioan Cosmin, d.na Macarie Rodica este secretarul 
comisiei, fără drept de vot, nu este factor decizional în cadrul comisiei, 
nu are cum să fie nici un conflict de interese.

D.nul Prodan Victor, este ceva asemănător ca și cu dumneavoastră 
în cazul pășunilor.

D.nul Trif Ioan, pe mine mă distrează când aud ce zice d.nul primar 
și d.nul Duma, că se supune la vot, d.lor în comisia respectivă nu se 
supune nimica la vot, ... ...aţi încercat să minţiţi Consiliul, acolo se face 
punctaj, ..., dintre consilieri cine face parte din comisia respectivă?

D.nul Liţ Alexandru, d.nul Trif este om de știinţă în Consiliu Local.
D.nul Trif Ioan, din informaţiile pe care le deţin, nu toţi cei 19 care 

au avut cereri depuse, au primit înștiinţare să vină și să-și reactualizeze 
dosarul, asta e informaţia pe care o deţin, dacă e bună e bună dacă nu, 
nu....fac o scurtă deviaţie, din păcate la licitaţiile cu pășunile, consilierii 
pe care i-am trimis acolo, ne-au făcut de râs, pentru că s-a ajuns în 
justiţie cu patru trupuri de pășune...... iar de asemeni nu am încredere 
nici în modul în care s-a făcut repartizarea.....

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, , supune 
la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială,  cu 11 voturi pentru, 3 
abţineri Trif Ioan, Culcear Florin și Pop Otilia –conflict de interese, se 
adoptă Hotărârea nr.55.

D.nul Botoș Iacob Dorinel, vreau să spun că după părerea mea cei 

din primărie nu trebuiau să primească apartamente.
D.nul Platon Mihail, prin hotărâre de Consiliu Local au fost stabilite 

criteriile de atribuire, persoanele care au primit apartamente au 
îndeplinit aceste criterii, mai mult de atatâta mai sunt apartamente 
nerepartizate.

D.nul Duma Ioan Cosmin, comisia a analizat dosarele depuse și 
nu persoanele care le-au depus, repartizarea s-a făcut cu obiectivitate, 
nu a fost depusă nici o contestaţie.

D.nul Trif Ioan, la mine a venit persoană care nu are loc de muncă 
în localităţile numite în criteriile de calificare și a primit apartament....

D.nul Liţ Alexandru, d.le Trif  ai convingerea în ce spun eu, aici la 
atribuirea apartamentelor ANL legea a fost respectată întocmai, nu 
există nici un motiv de contestaţie nicăieri și mai sunt apartamente 
nerepartizate, pentru că nu au mai fost dosare care au îndeplinit 
condiţiile cerute.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la al 
șaselea punct al ordinei de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale de 
modificare a termenului de plată a contractelor de închiriere pajiști 
încheiate în anul 2015, în orașul Ungheni- iniţiator primar Prodan Victor;

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, solicită 
înscrieri la cuvânt:

D.nul Trif Ioan, aș vrea să văd înaite de a trece la subiect, reacţia 
d.lui consilier Ogreanu pentru că era foarte vehement când se ridica 
problema ciobanilor, crescătorilor de animale.

D.nul Ogrean Liviu, am citit și m-am convins că cetăţenii din 
motivul preţului scăzut al produselor și din cauza secetei, a producţiei 
mai mici, a problemelor financiare, e logic ca oamenii să solicite 
amânarea la termenul de plată a chiriei, nu văd nici un impediment 
ca noi, consilierii să venim în sprijinul lor, fără a se pierde la bugetul 
local nici un leu, vă rog să votaţi favorabil proiectul de hotarâre, vin cu 
propunerea ca și cei care fac opoziţie să vină cu propuneri de recuperare 
a sumelor restante de la cei care nu plătesc taxele și impozitele locale.

D.nul Culcear Florin, ce prefecătorii.
D.nul Trif Ioan, legat de acest proiect de hotărâre o să fiu pentru, 

....., dar în 2013 am venit cu un proiect de hotărâre ca să amânăm taxa 
pentru asociaţia de la Șăușa, pentru că proiectul nu a fost iniţiat de 
d.nul primar, v-aţi opus, .....cine a zis că asta este o afacere?

D.nul Prodan Victor, nu a fost pentru aceea., induceţi în eroare,  
a fost o solicitare de scutire de taxă și de sprijin financiar, am adoptat 
hotărâre dar a fost notificată de Instituţia Prefectului și am revenit 
asupra ei, aici nu este vorba de scutire de taxă ci doar de amânare a 
termenului de plată.

D.nul Ogreanu Liviu, de ce d.nul Trif a răpit din timpul nostru a 
fiecăruia cu asemenea intervenţie? Nula d.le Trif....

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, , supune 
la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială, cu 14 voturi pentru, se 
adoptă Hotărârea nr.56.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la al 
șaptelea punct al ordinei de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren 
înscrise în CF nr.50491/Ungheni, nr.cad.50491, în suprafață totală de 
484003 m.p. din perimetrul islazului orașului Ungheni, în două parcele 
noi. - iniţiator primar Prodan Victor;

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, solicită 
înscrieri la cuvânt:

D.nul Trif Ioan, am votat proiectul anterior pentru că este în 
interesul oamenilor, dar aici pentru că este interesul dumneavoastră 
personal, nu am să votez.

D.nul Prodan Victor, interesul meu este și al comunităţii, 
dumneavoastră aveţi interese personale.

D.nul Trif Ioan,acest proiect de hotărâre a mai fost introdus pe 
ordinea de zi de vreo 4 sau de ce 5 ori....

D.nul Ogreanu Liviu, de 2 ori, nu pot să accept asemenea aberaţii.. 
D.nul Trif Ioan, de fiecare dată a fost respins de 8 consilieri,  

înseamnă că ceva nu este în regulă, înseamnă că ceva este putred în 
acest proiect de hotărâre..

D.nul Prodan Victor, spuneţi ce nu este în regulă.
D.nul Trif Ioan, ceva nu este legal, pentru că de pășuni nu avem 

voie să ne atingem,...pentru că nu au votat acest proiect de hotărâre au 
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fost daţi afară cei trei consilieri de la PDL, să vină alţii  care să voteze....
D.nul Prodan Victor, D.le Trif, vă rog nu jigniţi pe noii consilieri.
D.nul Fechete Ioan, noi răspundem pentru ce votăm.
D.nul Ogreanu Liviu, să ne spună d.nul Trif ce este ilegal în acest 

proiect de hotărâre,.
D.nul Trif Ioan, ordonanţa 34 spune clar, ....în 2013 am aprobat un 

PH de alipire a acestor terenuri, acum dezlipim doar ca să cheltuim 
niște bani, ..., ce se ascunde în spatele acestei dezlipiri.

D.nul Pătran Aurelian, o investiţie se ascunde d.le Trif.
D.nul Trif Ioan, ..cu cercetaţii penali nu am ce discuta..
D.na Buta Monica, d.le Trif, fără jigniri vă rog.
D.nul Prodan Victor, să îţi fie rușine, ești un nesimţit jignești pe 

toată lumea și pe doamne, ..., acum facem doar o dezlipire, nu facem 
nimic ilegal, ce vom face după aceea vom vedea..o să dai și d.ta cu 
subsemnatul că știi cum e, cine sapă groapa altuia , o să daţi și voi 
cu subsemnatul...

D.na Buta Monica, d.le Trif m-aţi jignit prima pe mine..
D.nul Botoș Iacob Dorinel, vreau cuvântul dar să nu vă mai certaţi..

se dezlipește, se dezlipește dar cum facem cu scoaterea din circuitul 
agricol, s-au făcut demersuri în acest sens?

D.nul Platon Mihail, ordonaţa de guvern face referire la pajiștile 
care erau înregistrate în Registrul agricol în anul 2007, acest teren a 
fost reglementat urbanistic, a fost introdus în intravilan, cu PUZ-ul 
întocmit pentru dezvoltarea Aeroportului și a Parcului Industrial,  
în anul 2004.

D.nul Teleptean Vasile, data trecută am stabilit trei pași, să ne 
documentăm la ANIF, identificăm suprafeţe echivalente și la Direcţia 
Agricolă, pentru aviz și este totul în regulă,..., să facem toţi pașii,

D.nul Prodan Victor, am fost și la ANIF, am vorbit, am fost pe 
teren, o să facem conform legii.

D.nul Ogrean Liviu, toţi știm despre ce e vorba, nu este nici un 
secret,  este un interes de înstrăinare a acestui teren, dar până atunci 
mai este cale lungă, în proiectul de hotărâre prezentat noi suntem 
chemaţi să aprobăm acum doar dezlipirea, în două parcele din care 
cea mai mică se va supune unui alt regim juridic, nu suntem supuși nici 
unui risc dacă votăm, da, ..., dacă se va pune problema vânzării cu un 
preţ bun trebuie să ne bucure acest lucru, pentru că acești bani nu îi 
vom face nicicând ca pășune,... banii obţinuţi prin vânzare sunt convins 
că vor merge în investiţii, propun să dăm un vot favorabil proiectului

D.nul Ignat Gheorghe, aceleași lucruri vroiam să le spun și eu,  
trebuie să facem primii pași ca atunci când va apărea investitorul, să 
fim pregătiţi cu documentaţiile, să putem merge înainte, nu încălcăm 
cu nimic legea, să spună cineva dacă știe că încălcăm legea.

D.nul Culcear Florin, dacă reţin bine, acum două, trei luni d.nul 
primar împreună cu d.nul președinte al Consiliului Judeţean, vorbeau 
ceva de un viitor parc industrial, mii de locuri de muncă, acuma 
veniţi cu o dezlipire, facem primii pași dar care sunt viitorii pași, ..., 
dacă facem primii pași apoi învăţăm și noi să umblăm..tocmai că știu.

D.nul Prodan Victor, știţi foarte bine următorii pași, vânzarea.
D.nul Culcear Florin , d.le inginer ce fel de destinaţie are acest 

teren?...extravilan sau intravilan? Unde scunt scrise aceste lucruri? În 
memoriul tehnic se arată că terenul care face obiectul lucrării este 
pășune cu destinaţia de extravilan..

D.nul Platon Mihail, pajiște naturală, conform CF este extravilan, 
dar din totalul de cca. 48 de ha, 40 de ha. sunt conform PUZ-lui din 
2004 în intravilanul orașului Ungheni, se poate face oricând înscrierea 
în CF a suprafeţelor de intravilan.

D.nul Teleptean Vasile, în două săptămâni îl putem face intravilan..
să facem demersurile legale înainte

D.nul Prodan Victor, nu am nevoie ca toate cele 48 de ha să 
le fac intravilan, acum avem  nevoie de 3 ha., o să fie făcute toate 
demersurile legale.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, , supune 
la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială,  cu 11 voturi pentru, 

3 abţineri: Trif Ioan, Culcear Florin , Teleptean Vasile , se adoptă 
Hotărârea nr.57.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la al 
optulea punct al ordinei de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al orașului Ungheni nr.59 din 16.12.2014 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 în orașul 
Ungheni.- iniţiator primar Prodan Victor;

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, solicită 
înscrieri la cuvânt:

D.nul Trif Ioan, acest proiect a mai fost pe ordinea de zi, ..., să îi 
scutim pe cei care excavează  piatră, de la 8 lei pe mp, și să fie taxaţi 
numai 1 leu, o spun din nou, mai întâi să îi identificaţi pe cei care au 
săpat să plătească taxa care era în vigoare,...

D.nul Prodan Victor, de ce nu i-aţi pus d.voastră d.le Trif, nu le-aţi 
luat nici un ban , noi am făcut toate demersurile pentru recuperarea 
acestor bani,  s-au deschis și dosare penale, iar instanţa va decide.

D.nul Duma  Ioan Cosmin, până acum agenţii economici nu 
veneau la autorizare din cauza taxei destul de mare de 8 lei pe mp., 
și decât să nu primim nici un leu, mai bine să o scădem și atunci să 
încasăm ceva sume și la bugetul local.

D.nul Prodan Victor, să nu ne mai minţim unii pe alţii, în 25 de 
ani nu am încasat nici măcar un leu, pentru că era taxa mare, cei care 
exploatează piatră au venit în Consiliul Local cu tot felul de amenajări 
piscicole, pentru a ocoli taxa, atunci am propus ca mai bine să încasăm 
chiar și un leu pe mp, dar să încasăm, atunci și firmele vor veni să se 
autorizeze, dacă plata va fi mai mică.

D.nul Trif Ioan, d.le primar, dumneavoastră aveţi carieră de piatră?....
la Vidrasău nu aveţi?

D.nul Prodan Victor, nu, nu am și nici nu am avut , am cumpărat 
un teren la Vidrasău și l-am dat d.lui Lascu....

D.nul Trif Ioan, deci d.lor, cei care excavează piatră și iau miliarde, 
să-i scutim.....să îi lăsăm la un leu, ...., dar când a fost vorba de cetăţeni cu 
taxa de branșare de la 1 leu am ridicat-o la 1250 lei, păi nu ne este rușine?

D.nul Prodan Victor, nu să-i scutim să diminuăm de la 8 la 1 leu, 
spuneţi dumneavoastră când aţi fost la conducere aţi încasat vreun leu?

D.nul Ogrean Liviu, până acuma nu s-a încasat nici un leu, dar 
trebuie să reducem această taxă pentru a fi convenabil ambelor părţi 
și să aducem bani la buget, 

D.nul Teleptean Vasile, retroactiv nu poate fi aplicată? Să vedem 
dacă nu putem lua măcar pe ultimii trei ani.

D.nul Ogrean Liviu, eu sunt de acord să votăm acest proiect de 
hotărâre, 

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, , supune 
la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială,  cu 12 voturi pentru, 2 
abţineri: Trif Ioan, Culcear Florin, se adoptă Hotărârea nr.58.

Toate proiectele de hotărâre au avut avize favorabile de la comisiile 
de specialitate ale Consiliului Local.

D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, trece la al  
nouălea punct al ordinei de zi: Diverse.

D.nul Prodan Victor, să dau răspuns d.lui Culcear, la Regulamentul 
de funcţionare a Consiliului Local,  l-am pus doar acum în discuţie 
pentru că am așteptat propunerile dumneavoastră, nu aţi venit cu nici o 
propunere și nu mai puteam aștepta la infinit, ca persoane responsabile 
a trebuit să îl supunem spre aprobare, aţi cerut amânarea lui să 
veniţi cu amendamente și nu aţi mai venit, la fel ca  și cu denumirea 
străzilor iar eu vă rog d.le Culcear și d.le Trif să citiţi cu cea mai mare 
seriozitate regulamentul,...., să fiţi responsabili, să vedeţi cum trebuie 
să se comporte un consilier în cadrul Consiliului.

D.nul Teleptean Vasile, firma care realizează lucrările la blocuri, 
să staţi de ea să se încadreze în termene.

D.nul Prodan Victor, am stat de vorbă cu conducerea firmei, au 
promis ca de săptămână viitoare să mai vină cu încă o echipă, au avut 
de finalizat niște lucrări în alte localităţi.

D.nul Teleptean Vasile, este aici o persoană cu o problemă...
D.nul Prodan Victor, cunoaștem problema, se v-a prezenta 

topometristul pentru întabularea drumului din „Cinceu” iar apoi 
vom da tot sprijinul pentru soluţionarea problemei cu  electrica.

D.nul Ogrean Liviu, au fost ridicate niște probleme la ședinţa 
anterioară, desfundarea canalelor de canalizare de la blocuri moară 
și de introducerea taxei pentru sistemul de canalizare.

D.nul Prodan Victor, am demarat procedurile de înfiinţare a acelei 
asociaţii care să fie în subordinea Consiliului Local, ca și în alte orașe 
și după aceea putem pune taxa de canalizare.

D.nul Ogrean Liviu, când se pot lega oamenii la canalizare pe 
strada Mureșului?

D.nul Prodan Victor, am fost în instanţă cu SOCOT ul, pt o factura 
de 5 miliarde lei, trebuie să vedem ce măsuri trebuie să luăm cu SOCOT 
ul întrucât nu au forţa necesară finalizării lucrărilor, au de executat 
foarte multe lucrări restante.

D.nul Ogrean Liviu, vă rog să prezentaţi aceste probleme în presa 
locală să le cunoască și concetăţenii noștri, să știe și ei că au fost făcute 
plăţi anticipate de vechea conducere iar lucrările nu s-au făcut, să 
cunoască și ei situaţia reală.

D.nul Trif Ioan, nu s-a reușit să se rezolve problema cu cei 5 km de 
canalizare pe arterele principale, de asemenea cu staţiile de epurare, 
eu o să mă informez despre această problemă sau să fie convocaţi în 
ședinţă de Consiliu Local și  cineva de la SOCOT.

D.nul Pătran Aurelian, mergeţi pe teren vedeţi situaţia și după 
aceea mergeţi la SOCOT, să fiţi în cunoștinţă de cauză, au lăsat baltă 
staţiile de epurare de la Vidrasău și Recea, aici au mai rămas cu 5 
oameni cu care nu sunt în stare să mai facă nimic, nu au făcut nici 
subtraversarea pe sub Niraj, lucrare plătită de vechea conducere, 2  
staţii de pompare de la Morești, 1 staţie la Ungheni lângă calea ferată, 
staţia de pompare de la blocuri, nu se prezintă să  pună pompele, 
nu fac subtraversările restante la DN 15....am asistat la discuţiile de 
la Regulament, acolo sunt trecute punctual unele atribuţii, trebuie 
să studiaţi legile care stau la baza Regulamentului și după care vă 
desfășuraţi activitatea,  nu cum interpretaţi d.voastră că la primar 
i-am pus o singură obligaţie iar la alţii nimic.

D.nul Trif Ioan, am făcut o petiţie către comisia de soluţionare a 
contestaţiilor la care nu a primit răspuns complet.

D.nul Pătran Aurelian, d.le Trif, puneţi mâna și studiaţi legile, eu 
nu pot să vă dau d.voastră date cu caracter personal, le dăm dacă 
sunt solicitate de instanţă.

D.nul Trif Ioan, am mai făcut o petiţie și către comisia de licitaţie.
D.nul Duma Ioan Cosmin, a fost pus la poștă răspunsul astăzi.
D.nul Pătran Aurelian, d.le Trif, petiţiile de care spuneţi,  nu sunt 

nici la Legea 215, nici la 544, primarul nu poate obliga o comisie să vă 
dea răspuns în 10 zile cum doriţi, dar l-aţi primit, mai învăţaţi legile.

D.nul Trif Ioan cum se intră în satul Morești sunt buruieni netăiate, 
pe terenul primăriei iar unde s-au schimbat conductele de gaz, s-au 
ridicat pișcoturile din trotuar și nu s-au mai pus înapoi.

D.na Pop Otilia, de terenul respectiv se ocupă Parohia ortodoxă. Aţi 
făcut trotuare cu  conducte de gaz peste și oamenii nu pot să circule.

D.nul Trif Ioan, la fabrica de bere unde parchează tirurile, am mai 
spus să se facă adresă către fabrică să monteze niște tomberoane de 
gunoi. Poliţia Locală a fost pusă să strângă semnături pentru demiterea 
lui Ponta. Comisia parohială, faceţi-vă datoria. La școală a fost un 
concurs de administrator, cine a luat concursul?

D.nul Gzulai Jozsef, asta ţine de scoală.
D.na Buta Monica Valentina, președintele de ședință, constată că 

nu mai sunt alte discuţii și declară ședinţa de lucru închisă.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,
    BUTA MONICA- VALENTINA                               P.SECRETAR
                                                                                      PLATON MIHAIL

Lucrările la rețeaua de canalizare, pe agenda CL Ungheni Problema pajiștilor, dezbătută în Consiliul Local


