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Anul 2015 a fost anul provocărilor 
Finalul de an 2015 este momentul în care 
facem un scurt bilanț al activității noastre, ca 
reprezentanți ai administrației publice locale, 
ca slujbași ai cetățenilor. Anul 2015 a fost 
un an al provocărilor, în special în domeniul 
infrastructurii orașului nostru. În anul 2012 am 
pornit la drum cu un mare handicap pe acest 
segment, iar activitatea din 2015 s-a bazat, în 
continuare, pe lucrări de asfaltare și pietruire, 
pe lucrări la rețelele de apă, canalizare, stații de 
epurare și rețele electrice și de gaz. Dorim să 
facem din orașul nostru și satele aparținătoare 
un mediu bun și prielnic pentru noi, pentru 
copiii noștri, pentru părinții și bunicii noștri. 
Nu am neglijat nici sănătatea și educația, 
acestea fiind un subiect de dezbatere și acțiune 
la aproape fiecare ședință a Consiliului Local 
Ungheni. În 2015 am acordat atenție sportului 
și culturii, pentru că avem nevoie de servicii 
prin care copiii noștri să își dezvolte fizicul și 

psihicul. Provocările au existat atât în Consiliul 
Local, cât și în activitatea de zi cu zi a Primăriei. 
Le mulțumesc consilierilor locali și angajaților 
Primăriei pentru efortul și dăruirea pusă în 
slujba comunității. Am bifat astfel o realizare 
importantă, un procent înaintat al lucrărilor 
din zona Blocuri-Gară, lucrări așteptate de mult 
timp de către oamenii din zonă. 
Dragi cetățeni ai orașului Ungheni și ai satelor 
aparținătoare, vă mulțumesc pentru înțelegerea 
și încrederea acordată în acest an. Vă asigur că 
vom continua munca pentru un trai mai bun în 
comunitatea noastră. Vă doresc multă sănătate 
și bucurii alături de familiile dumneavoastră și 
un an nou plin de putere și gânduri pozitive. 
Împreună vom reuși să schimbăm în bine viața 
din Ungheni! 

Primarul orașului Ungheni, 
Victor Prodan

Ziarul Opinia de Ungheni vă mulțumește că ați fost cititori fideli și în acest an, un an în care am observat împreună 
cum au evoluat orașul și satele aparținătoare. La ceas de sărbătoare, vă dorim tuturor liniște și fericire alături 
familie și cei dragi! Anul Nou să vă aducă multă putere de muncă, sănătate și împliniri! 
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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. 

Poliția Locală Ungheni, este organizată și își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 
prevederile Legii nr.155/2010(Legea Poliției Locale).

Personalul Poliției Locale, 
își exercită atribuțiile de serviciu 
în următoarele domenii:
-ordinea și liniștea publică, precum și paza 
bunurilor;
-circulația pe drumurile publice;
-disciplina în construcții și afișajul stradal;
-protecția mediului;
-activitatea comercială;
-evidența persoanelor;
-alte domenii stabilite prin lege.
Succint, dorim a vă prezenta câteva din activitățile 
care au fost desfășurate de către personalul Poliției 
Locale Ungheni.
Începem prin a vă informa faptul că zilnic, agenții 
Poliției Locale acționează în zona unităților de 
învățământ, pentru a asigura protecția elevilor și 
a cadrelor didactice pe timpul derulării orelor de 
curs, iar după orele de curs și pe timpul vacanțelor, 
se asigură paza acestor unități.
Deasemenea, zilnic Poliția Locală asigură transportul 
de valori la Trezoreria Tg.-Mureș, cât și protecția 
funcționarilor din instituțiile administrației publice, 
cu ocazia unor activități in teren, unde presupune 
și prezența noastră  în scop preventiv.
Pentru ca actvitățile sportive organizate și 
desfășurate la Stadionul Ungheni, să se deruleze 
în condiții de siguranță, s-au asigurat măsuri de 
ordine la meciurile de fotbal pe care echipa locală 
de fotbal le-a susținut pe acest teren. Cu ocazia 
actvităților culturale ce au avut loc la Casa de 
Cultură Ungheni, Poliția Locală a luat măsuri de 
asigurare a ordinii și liniștii publice, astfel ca aceste 
evenimente s-au derulat în condiții optime.
Am desfășurat activități în teren și cu ocazia 
lucrărilor de amenajare(asfaltare) pe strada 
Mureșului, ori în cartierul de blocuri, unde s-a 
procedat la devierea/dirijarea traficului rutier în 
aceste zone.
Un volum mare de muncă s-a depus pentru 
punerea în aplicare a mandatelor de executare 
a sancțiunii unei activități în folosul comunității, 
respectiv căutarea acestor persoane, invitarea la 
sediul primăriei, pentru a-și executa orele de muncă 
în folosul comunității la care au fost obligate de 
către instanța de judecată, ca urmare a faptului 
că nu și-au achitat amenzile contravenționale. În 
acest sens, la nivelul Polției Locale Ungheni, au fost 
primite un nr.total de 351 mandate (17 mandate 
în cursul anului 2015).
Având în vedere faptul că pe raza orașului Ungheni 
și a satelor aparținătoare, funcționează o serie 
de unități cu profil comercial, s-a procedat la 
verificarea acestora, respectiv dacă dețin avizul de 
funcționare în acest sens, astfel ca din totalul de 68 
unități comerciale verifcate, un nr. de 9 societăți nu 
dețineau avizul de funcționare din partea Primăriei 
orașului Ungheni, motiv pentru care administratorii 
au fost invitați la sediul primăriei în vederea punerii 
în legalitate.
Pe linie de protecția mediului, s-a acționat în 
general pentru depistarea amenajărilor ilegale de 
depozitare a diferitelor deșeuri(resturi), astfel ca 
persoanele identificate că au încălcat prevederile 
legale au fost sancționate contravențional, 
cât și obligarea acestora la ridicarea resturilor 

depozitate. Deasemenea și arderea diferitelor 
resturi vegetale(frunze, tulpini de legume/
zarzavaturi, miriști, etc.) este în atenția Poliției 
Locale, fiind interzise asemenea proceduri de 
efectuare a curățeniei, astfel că în acest sens au fost 
aplicate măsuri de sancționare contravențională 
a persoanelor răspunzătoare pentru poluarea 
mediului înconjurator, care prin fumul rezultat 
arderii resturilor vegetale, au adus atingere calității 
aerului și au creat disconfort mediului ambiental.
Pe timpul executării serviciului, am fost solictați 
în repetate rânduri, la diferite scandaluri, atât în 
cadrul familiilor, cât și între diferite persoane, dar în 
cele mai multe cazuri acestea au avut loc în locuri 
publice(străzi, localuri, etc.), unde s-a intervenit 
prompt, a fost restabilită ordinea de drept, iar 
persoanele responsabile au fost sancționate 
contravențional, iar unde situația impune, au fost 
cercetate penal de către lucrătorii Poliției orașului 
Ungheni.
Ne-am confruntat deseori cu tăieri și transporturi 
ilegale de material lemnos, situații în care prin 
buna cooperare cu Poliția orașului Ungheni și 
cu Ocolul Silvic, s-a reușit luarea măsurilor legale 
de sancționare a persoanelor depistate, cât și 
de ridicare în vederea confiscării a bunurilor 
aparținând acestora: căruțe, hamuri, drujbe, 
topoare și bineînțeles, a materialului lemnos.
Întrucât nu toți cetățenii respectă prevederile legale, 
săvârșind diferite fapte de natură contravențională, 
cu un grad mai scăzut, ori mai ridicat de pericol 
social, s-a impus luarea măsurilor de sancționare 
contravențională a acestora, astfel că a fost luată 
măsura avertizării verbale(atenționării) împotriva 
unui nr.de 382 de persoane. În alte situații a 
fost necesară întocmirea de procese verbale de 
constatare a contravenției, în acest sens fiind 
încheiate un nr.de 152 procese verbale din care 
48 cu averisment, iar 104 cu amenda.
În cadrul patrulărilor efectuate, atât cu personal 
propriu, cât și în echipă mixtă cu lucrători din 
cadrul Poliției orașului Ungheni, au fost constatate 
o serie de fapte de natură penală(infracțiuni) în cele 
mai multe cazuri au fost fapte de Furt, situații în 
care făptuitorii au fost deferiți justiției.
Având în vedere că Poliția Locală își desfășoară 
actvitatea în interesul comunității locale, exclusiv 
pe baza și în exercitarea legii, am luat act de 
sesizările scrise sau verbale ce ne-au fost aduse la 
cunoștință, astfel că am verificat și soluționat un 
nr.de 51 de astfel de sesizări.

În continuare, dorim 
a vă prezenta sumar câteva dintre 
constatările noastre:
-La data de 19.01.2015, echipa mixtă a fost 
sesizată cu privire la faptul că din gospodăria unui 
cetățean i-a fost sustrasă o cantitate de nutreț 
furajer(lucerna) ce o avea depozitată. În urma 
verificărilor efectuate în zonă, a fost identificat 
făptuitorul S.M. de 20 ani, care folosindu-se de 
o căruță, a sustras lucerna respectivă. Pe numele 
acestuia, Poliția orașului Ungheni a întocmit un 
dosar de cercetare penală.
-La data de 07.02.2015, patrula Poliției Locale, a 
identificat pe g.S. și S.S., ambii din loc.Tigmandru, 
care desfășurau actvități de prestări servicii(reparații 
scocuri), fără a deține avizul necesar în acest sens 
din partea Primăriei orașului Ungheni. Susnumiții 
au fost sancționați contravențional cu amendă, 

conform HCL nr.16/2014.
-La data de 17.03.2015, se reclamă la agentul de 
la Post fix Primărie, faptul că din fața barului 
“Ianis” din Ungheni, nr.111, a dispărut o bicicletă. 
Deplasându-ne de urgență în zonă, am gasit în 
preajma Bisericii Ortodoxe Ungheni făptuitorul 
furtului, respectiv S.g. de 26 ani. Prejudiciul a fost 
recuperat, iar făptuitorul cercetat de către Poliția 
orașului Ungheni, pentru fapta de furt.
-La data de 06.04.2015 ne-am sesizat din oficiu cu 
privire la faptul că pe DJ 151/D, în zona capelei 
mortuale se găsește abandonat un autoturism, 
marca Dacia. Cu sprijinul lucrătorilor din cadrul 
Poliției orașului Ungheni, s-a stabilit că acest 
autovehicul a fost furat de pe raza mun.Tg.-Mureș 
în noaptea de 29/30 martie 2015. Specialiștii din 
cadrul IPJ Mureș(furturi auto) au procedat la 
efectuarea cercetărilor în cauză, vehiculul fiind 
restituit păgubitului.
-La data de 10.04.2015, agenții Poliției Locale au 
depistat un nr.de 3 persoane (3 tineri), C.V., F.P. 
și A.A., care deplasându-se pe trotuar au lovit cu 
picioarele în coșurile stradale de gunoi, răsturnând 
conținutul acestora și totodată degradându-le. 
S-a luat măsura sancționării contravenționale a 
acestora în conformitate cu prevederile art. 2, din 
Lg.61/1991.
-La data de 25.04.2015, patrula Poliției Locale 
este sesizată despre furtul comis în locuința unui 
cetățean de pe str.Tineretului. Împreună cu agentul 
din cadrul Poliției orașului Ungheni, s-a acționat 
prompt, astfel ca pe str.Mureșului a fost identificat 
făptuitorul B.d. din loc.Abus, pe numele căruia a 
fost întocmit un dosar de cercetare penală.
-La data de 10.06.2015, patrula Poliției Locale, a 
depistat pe numitul B.V. care a consumat băuturi 
alcoolice în stația de autobus din centrul orașului 
Ungheni și a aruncat pe trotuar diferite resturi. 
S-a luat măsura sancționării contrvenționale cu 
amendă, conform Lg.nr.61/1991 și HCL nr.16/2014.
-La data de 27.07.2015, patrula Poliției Locale 
s-a sesizat din oficiu că în zona stației peco 
“ECCO”, de pe DN-15(E-60), două persoane 
de sex feminin atrăgeau persoane în vederea 
întreținerii de raporturi sexuale cu acestea. Au fost 
identificate U.M. si S.M., care au fost sancționate 
contravențional cu amendă conform Lg.nr.61/1991.
-La data de 11.09.2015, echipa mixtă surprinde 
pe K.e., care transporta material lemnos(lemn 
pentru foc), fără documente legale de proveniență 
și transport. Cu sprijinul personalului Ocolului 
Silvic, s-a procedat la ridicarea în vederea confiscării 
a căruței, hamului, toporului și materialului lemnos, 
iar susnumitul a fost sancționat contravențional 
cu amendă, conform Codului Silvic.
-La data de 18.09.2015, echipa mixtă, surprinde 
în rulota parcată la intrarea în loc.Ungheni, pe 
marginea DN-15(E-60), pe numitul R.M., care a 
sustras bani și diferite bunuri. Acesta este cercetat 
penal de către Poliția orașului Ungheni.
-Poliția Locală acționează permanent pe 3 schimburi, 
atât pe raza orașului Unghnei cât și a satelor 
aparținătoare, pe linia pazei bunurilor publice și 
private, a menținerii ordinii și liniștii publice, în 
scopul prevenirii furturilor și altor fapte de natură 
penală și contravențională, fiind în permanență 
în slujba cetățenilor, fiind sprijiniți direct de către 
conducerea Primăriei orașului Ungheni.

Coordonator,
Alb ioan

din activitatea Poliţiei Locale

La cei bogați venit-a astăzi
Iisus Hristos pe acest pământ
Dar ușa lor era închisă
Iar Domnul a plecat plângând.

Plângeai de mila lor, Doamne
Că datu-le-ai lor bogății
Ca să le împartă cu săracii
Și fericiți în veci vor fi.

Dar ei uitară, Sfinte Doamne
Să împartă bogăția lor
Și-adună averi și bogății
Gândind că sunt nemuritori.

Dar vine vremea, Sfinte Doamne
Când toate aici le vor lăsa
Și trebui-va, Sfinte Doamne
Să bată ei la ușa Ta.

De aceea, omule bogat
Aici în lumea asta
Împarte tu cu cei săraci
Și în ceruri îți va fi răsplata.

Deschide ușa casei tale
Și-i satură pe cei flămânzi
Și un pat să doarmă dă acelui
Ce în ploaie stă afar’ plângând.

Și îmbracă tu pe cel ce gol
Stă umilit în fața ta
Și ajută tu pe cel sărman
Ce a venit la ușa ta.

Primește tu cu bucurie
Pe cel sărman în casa ta
Gândește-te că este Domnul
El a venit la ușa ta.

Fii milostiv și bun și blând
Aici pe acest pământ
Și fericit vei fi în ceruri
Când vei pleca la Tatăl Sfânt.

Și El îți va deschide ușa
Cu drag te va primi
Și fericit vei fi de-a pururi
Cu Tatăl Sfânt în veci, AMIN.

Maria Pintican

Fii milostiv
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Sărbătoarea a început la ora 14.30 la Monumentul 
Eroilor din faţa Primăriei cu intonarea Imnului 
Naţional al României, de către cunoscutul interpret 
de muzică populară, Ciprian Istrate. Mai apoi, preoţii 
cultelor religioase din Ungheni şi satele aparţinătoare 
au oficiat o slujbă de pomenire a celor care au căzut 
pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării. Întreaga 
zonă din fața Primăriei Ungheni și a Căminului 
Cultural a fost plină de cetățeni din Ungheni și satele 
aparținătoare, veniți pentru a transmite în felul lor 
La Mulți Ani României. Totodată, primarul oraşului 
Ungheni, Victor Prodan, le-a adresat un mesaj celor 
prezenţi şi anume acela de a preţui Ziua Naţională şi 
trecutul ţării noastre. Cel mai important moment al 
sărbătorii a fost cel în care reprezentanţii instituţiilor 
din oraş au depus coroane de flori la Monumentul 
Eroilor. Momentul a fost unul solemn, prin care toţi 
cei prezenţi au arătat că ştiu să preţuiască memoria 
soldaţilor care au căzut pe câmpul de luptă. Prin 
legea nr. 10 din 31 iulie 1990, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie 
a fost adoptată ca Zi Națională și sărbătoare publică 
în România. Această prevedere a fost reluată de 
Constituția României din 1991, articolul 12, alineatul 
2. Alegerea zilei de 1 decembrie, deși neexplicit, a 

făcut trimitere la unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei și Maramureșului cu România în 1918, 
respectiv la Proclamația de la Alba Iulia, care a avut 
loc la 1 decembrie 1918. Alegerea acestei zile ca 
sărbătoare națională a României a fost văzută drept 
un afront adus minorității maghiare din România, 
pentru care ziua de 1 decembrie a însemnat o 
pierdere politică. Prima zi națională de 1 decembrie, 
ale cărei festivități centrale s-au desfășurat în 1990 
la Alba Iulia, a fost marcată de polarizare politică, 
discursul lui Corneliu Coposu, liderul de atunci al 
opoziției anticomuniste, fiind întrerupt în mai multe 
rânduri de huiduieli.  

Ziua Naţională, sărbătorită cu mândrie 
și onoare la Ungheni 

Reprezentanţii Primăriei și Consiliului Local al oraşului Ungheni, consilieri locali şi zeci de cetăţeni, au participat în data  
de 1 decembrie la evenimentul ce a marcat Ziua Naţională a României. Pentru prima dată de când se află în funcția de președinte 
al Consiliului Județean Mureș, Ciprian dobre a ales să fie alături de unghenari la această ocazie deosebită. 

“Dragi oameni buni, este pentru prima dată când 
sunt, de 1 Decembrie într-o astfel de adunare la 
Ungheni. Chiar dacă prezența mea a fost destul de 
densă aici, sunt pentru prima dată de 1 Decembrie 
alături de dumneavoastră. Cred că Dumnezeu așa 
a hărăzit pentru a veni și a vă spune cu mândrie 
că Ungheniul nu mai este ceea ce a fost acum trei 
sau patru ani. Cred că noi, românii, nu mai suntem 
ce am fost acum trei sau patru ani de zile. Cred că 
am asistat la o schimbare, iar această schimbare 
începe întoteauna cu noi, printr-o analiză a propriei 
noastre conduite, începe cu o analiză a ceea ce 
am făcut ieri sau astăzi. Cred că putem spune că 
suntem mai buni. Cred că ne putem privi în ochi 
și putem să spunem că vrem mai mult. Generația 
de sacrificiu a luat sfârșit, noi având obligația să 
îi întărim și să îi încurajăm pe tinerii noștri. Ei 
sunt cei care înseamnă pentru noi România de 
mâine. Tot ceea ce noi astăzi facem sau nu facem 
este consecința pe care o vor resimți cei care vor 
trăi în România de mâine. Așadar, cred că noi, 
românii, ca națiune, trebuie să avem mai multă 
încredere în noi, nu trebuie să ne mai mulțumim 
prin a spune că suntem săraci sau că nu putem 
face ceva. Cred că da, noi suntem cei responsabili 
și cei care putem afirma că putem face, că suntem 
bogați prin ceea ce am primit moștenire. Pentru că 
am primit moștenire jertfa înaintașilor noștri fără 
de care astăzi nu putea să fluture falnic Tricolorul 
pe catargele din țara noastră. România de mâine 
este în strânsă concordanță cu ceea ce facem noi 
astăzi. Cu câtă încredere, educație și instruire le 
dăm copiilor noștri. Eu am speranță și încredere 
în generația de astăzi, a tinerilor care pot face din 

România de mâine o țară mândră, o țară bogată, 
o țară care să se raporteze la morala națiunii 
române. Suntem oameni cu multă morală, oameni 
care au pătimit pentru ceea ce noi toți avem astăzi. 
Am încredere că vom ști să păstrăm vie amintirea 
și mândria anului 1600, anului 1859 și a lui 1918, 
ca fiind date cu puternic impact emoțional, cu 
puternică semnificație națională și eu cred că 
România de mâine este patria noastră, a tuturor...o 
patrie încăpătoare, tolerantă și fermă. De fiecare 
dată România s-a bazat pe conștiința fiecărui 
român, fiecărui suflet de român și astfel România 
a avut clipe de fericire. Astăzi copiii noștri ne aduc 
fericirea, copiii noștri sunt fericirea României și 
pentru ei merită să facem orice sacrificiu. Astăzi ni 
se cere să fim corecți, să respectăm memoria celor 
care s-au jertfit, iar noi suntem cei chemați să avem 
curajul să spunem că suntem români și să fim 
mândri de acest lucru. Vă spun din suflet tuturor 
unghenarilor, La Mulți Ani, vă spun deasemenea: 
pururea trăiască România!”

“Acum aproape 100 de ani, mulţimea strânsă la 
Alba Iulia lua decizia istorică de a se uni cu Ţara 
Mamă. Atunci, cei prezenţi la Alba Iulia s-au gândit 
la viitorul generaţiilor mai tinere. Cu toţii am purtat 
în suflet această sărbătoare, iar din 1990 ea a devenit 
Ziua Naţională a României. De fiecare dată am 
purtat în suflet aceleaşi sentimente: de dragoste 
faţă de ţară, de respect faţă de înaintaşii noştri, de 
recunoştinţă faţă de toţi cei care au contribuit de-a 
lungul timpului la existenţa şi dezvoltarea României. 
Vremurile nu ne-au fost favorabile întotdeauna. 
Am traversat şi multe momente de durere, de criză, 
dar de fiecare dată am reuşit să ne ridicăm, să 
mergem mai departe. Putem spune că suntem un 
popor care a învăţat să treacă peste orice obstacol, 
un popor care a învăţat să reziste şi să reuşească 
acolo unde alţii ar fi dat greş. Succesul ţine de 
fiecare dintre noi în parte. O Românie decentă 
se construieşte doar prin munca fiecăruia dintre 
noi, o Românie prosperă se realizează doar prin 
hărnicia noastră a tuturor, o Românie de care să 
fim mândri, există doar prin efortul nostru, prin 
dezvoltarea noastră ca oameni şi ca cetăţeni. 
Astăzi, mai mult ca oricând suntem datori să ne 
gândim la viitorul copiilor noştri. Le suntem datori 

cu un proiect de ţară în care să trăiască prin muncă 
cinstită, în care să fie respectaţi, o ţară care să 
devină un exemplu pozitiv. Eu cred că putem avea 
o astfel de ţară! Cred că România copiilor noştri 
va fi mai bună decât România noastră. Strămoşii 
ne-au lăsat o ţară care ne-a oferit speranţa unui 
viitor mai bun. Noi trebuie să le lăsam copiilor 
noştri o ţară în care să existe certitudinea unui 
prezent mai bun. 
Să avem înţelepciunea să construim o comunitate 
mai bună, o ţară mai prosperă şi un viitor mai 
bun! Vă urez să aveți putere de muncă şi multă 
sănătate. De ziua României, La mulţi ani tuturor! 
La mulţi Ani, România!”

Ciprian dobre, președintele Consiliului Județean Mureș

Victor Prodan, primarul orașului Ungheni 

Artistul Ciprian istrate a intonat imnul Național

Cetățenii din Ungheni și satele aparținătoare

Primarul Victor Prodan, 
mesaj de încurajare pentru unghenari

drapelul Național, 
cinstit la Ungheni

Preoții i-au binecuvântat pe cei prezenți

Președintele Consiliului Județean Mureș, 
Ciprian dobre, a fost prezent la manifestare



Primăria și Consiliul Local Ungheni au oferit 
cetățenilor din Ungheni și din satele aparținătoare 
un cadou cultural la final de an 2015. Este vorba 
despre cea de-a treia ediţie a Festivalului de 
Colinde „Naşterea ta, Hristoase”. Corurile parohiilor 
aparţinând cultelor religioase din Ungheni şi satele 
din împrejurimi au urcat pe scenă în faţa a sute de 
spectatori şi au vestit Naşterea Domnului. Alături de 
acestea a fost şi corul de elevi “Andantino” al Şcolii 
Gimnaziale “Emil Drăgan”. Rând pe rând, grupurile 
de oameni de diverse vârste i-au bucurat pe toţi cei 
prezenţi cu colinde specifice zonei, dar şi cu urări de 
sărbători. Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan, 
a urcat pe scenă, le-a transmis un mesaj de sărbători 
celor prezenţi, însă a oferit si diplome celor care 
au cântat. Şi ca orice gazdă serioasă ce primeşte 
colindători, reprezentanţii Primăriei Ungheni au 
oferit colaci şi cozonac colindătorilor, în dorinţa 
de a respecta tradiţiile poporului român. A doua 
parte a serii a adus aprinderea iluminatului festiv 
de sărbători în oraș și un foc de artificii aplaudat de 
către toți cei prezenți. “După cum vedeţi, astăzi este 
o zi de sărbătoare, atât pentru că îl sărbătorim pe 

Sfântul Nicolae, cât şi pentru că este a treia ediţie 
a Festivalului de Colinde şi Datini Strămoşeşti 
a oraşului Ungheni. Ne bucurăm că putem să 
respectăm tradiţia noastră românească şi să nu 
uităm niciodată că toate colindele noastre sunt 
cele mai frumoase. Totodată şi anul acesta oraşul 
Ungheni a fost împodobit şi arată foarte frumos, 
la fel ca în fiecare an. Cu siguranţă vor veni foarte 
mulţi cetăţeni şi putem dovedi că cel puţin atâta 
timp cât eu voi conduce Primăria, 
oraşul Ungheni va fi un oraş 
pentru comunitate, un oraş în care 
dăinuie armonia, iar sărbătorile de 
iarnă să fie o bucurie pentru toţi. 
Putem spune că noi petrecem 
sărbătorile în familie, deoarece 
aşa cum a dovedit in repetate 
rânduri, Ungheniul este o familie 
mare şi am reuşit împreună să ne 
unim, împreună cu toate satele 
aparţinătoare, toţi să reprezentăm 
o comunitate puternică. Să nu 
mai fie dezbinare între cetăţenii 

din Ungheni. Le transmit cetăţenilor din Ungheni 
şi satele aparţinătoare un gând bun, sănătate, să 
petreacă sărbătorile de iarnă în familie şi să reînviem 
obiceiul de a merge la colindat la rude, vecini şi 
apropiaţi, pentru că aşa este normal, aşa este 
creştinesc, iar prin asta dovedim că ştim să fim 
puternici şi iubitori faţă de toţi membrii comunităţii 
noastre.” a declarat primarul oraşului Ungheni, 
Victor Prodan.  
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Locuitorii orașului Ungheni au sărbătorit 
Ziua Națională a României printr-un concert 
extraordinar de muzică populară, susținut 
de artiști mureșeni recunoscuți pe scena 
Căminului Cultural. Toate grupele de vârstă, 
dar și prietenii vechi ai Ansamblului “Hora” din 
Ungheni, au prezentat diverse dansuri populare 
din mai multe zone ale ţării, dar şi cântece din 

judeţul Mureş şi nu numai. Printre cei care au 
fost îndelung aplaudați în cadrul spectacolului 
prezentat de Iulian Praja, s-au numărat: Ciprian 
și Mihaela Istrate, Ovidiu Furnea, Oana Bogza-
Pintea și Răzvan Năstăsescu. “Am organizat un 
spectacol dedicat unei ocazii speciale. Este vorba 
despre Ziua Naţională a României. Mă bucur că 
sala Căminului Cultural este din nou plină de 

iubitori ai muzicii și dansului popular. Mă bucur 
că întreaga comunitate din Ungheni se dovedește 
a fi unită atunci când vine vorba despre idealuri 
și dorințe comune. Este o zi frumoasă, o zi în 
care trebuie să realizăm cât de importantă este 
pentru noi moștenirea lăsată de strămoșii noștri, 
valorile noastre și resursele. Tinerii sunt însă cea 
mai importantă resursă a noastră și de aceea 

îi îndemn pe unghenari, în această zi, să ofere 
copiilor o educație în spiritul corectitudinii, al 
muncii, iubirii de patrie și respectului față de 
eroii neamului nostru. La mulți ani, România!” 
a declarat primarul orașului Ungheni, Victor 
Prodan. 

Muzică populară de 1 decembrie

Cadou pentru locuitorii orașului Ungheni, în prag de sărbători

Artiștii au fost aplaudați de către cei prezenți Drapelul Național, purtat cu mândrie de unghenari

Spectatorii au umplut 
sala Căminului Cultural
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“Anotimpurile”, un proiect de urmat 

Spații moderne pentru cei mici

Cu trei luni în urmă, educatoarele grupei mijlocii de 
la Grădinița cu Program Prelungit Ungheni, Giurgea 
Mona și Duran Ancuța, au conceput și inițiat un 
proiect a cărui finalitate urma să împodobească 
și să înfrumusețeze sala de grupă în care își 
desfășoară activitățile cu preșcolarii. Astăzi, lucrarea 
“Anotimpurile”, confecționată în întregime manual, 
doar din pâslă decupată și cusută pe suport din 
material, încântă și bucură privirile copiilor și ale 
tuturor celor care pășesc în sala de grupă. “Aducem 
mulțumiri sincere sponsorului fără de care visul nu 
ar fi devenit realitate, Sc. Oprea Avi- Com SRL, în 
special d-nei Oprea Victorița, care în nenumărate 
rânduri a sprijinit și susținut activitățile și acțiunile 
desfășurate în cadrul grădiniței, aplecându-se cu 
interes și dragoste asupra nevoilor celor mici. 
Mulțumim de asemenea și d-nei Șerban Maia, a 
cărei îndemânare în arta cusutului și-a pus amprenta 
asupra tabloului care tronează în sala de grupă. 
Felicitări și să urmăm exemplul!” a declarat Mona 
Giurgea. 

La cumpăna dintre ani, la ora bilanțului, se cuvine 
să evidențiem realizările anului care se încheie. 
Astfel, prin grija și suportul financiar al Consiliului 
Local și al Primăriei orașului Ungheni, la Grădinița 

cu Program Normal, dar și la cea cu Program 
Prelungit s-au realizat, înainte de începerea anului 
școlar, lucrări de igienizare și modernizare. S-au 
reparat și zugrăvit toate încăperile grădinițelor, s-a 

curățat și rașchetat parchetul din toate sălile de 
grupă, iar apoi s-a lăcuit cu sprijinul și fondurile 
sponsorului Sc Oprea Avi-Com SRL. Toate sălile 
de grupă au fost împodobite cu perdele și draperii 
frumoase și de calitate, iar pătuțurile celor mici, cu 
lenjerii noi. În grupa nou înființată la Grădinița cu 
Program Prelungit, s-au confecționat pătuțuri și 
mobilier viu colorate, iar cele existente în celelalte 
grupe s-au reparat și recondiționat. Copiii, părinții 

și educatoarele mulțumesc pentru toate aceste 
realizări Consiliului Local, primarului Victor Prodan, 
conducerii Școlii Gimnazile “Emil Drăgan”, doamnei 
director prof. Oltean Carolina și nu în ultimul rând, 
doamnei Oprea Victorița, care răspunde mereu 
prezent nevoilor și dorințelor celor mici. Preșcolarii 
se bucură acum de un spațiu ambiental plăcut, 
atractiv și propice activităților educative și de un 
confort sporit.

Pentru că se apropie cele mai frumoase sărbători 
ale anului, sărbătorile de iarnă, în care Crăciunul 
ocupă locul de frunte, fiind magia sufletului, care 
ne apropie și ne face mai buni, copiii și educatoarele 
de la Grădinița Ungheni s-au implicat în proiectul 
“Mândru sunt că sunt român”, atât ca organizatori 
cât și ca participanți. Astfel, joi, 10 dec 2015, s-a 
desfășurat Festivalul de Datini și Obiceiuri de 
Iarnă, ediția a treia,”Noi umblăm să colindăm” în 
care au fost prezentate datini și obiceiuri de iarnă, 
pregătite de preșcolarii din grădinițele participante: 

Gr. Ungheni, Gr. Nazna, Gr. Arlechino, Gr. Lumea 
copiilor și Gr. Paradisul copiilor, ultimele trei din Tg 
Mureș. “Costumele populare, colindele, plugușorul, 
sorcova, craii și alte obiceiuri și datini i-au bucurat 
și încântat pe cei prezenți în sala de la Căminul 
Cultural din Ungheni. Mulțumim celor ce s-au 

implicat în organizarea acestei acțiuni, d-nei prof. 
înv. preprimar Cozma Victoria, coordonatorul 
proiectului, copiilor și educatoarelor participante, 
părinților și nu în ultumul rând, conducerii Școlii 
Gimnaziale “ Emil Drăgan” din Ungheni”, a declarat 
Mona Giurgea. 

“Mândru sunt că sunt român”, la Ungheni 
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ROMÂNiA
JUdeTUL MUReŞ
CONSiLiUL LOCAL AL ORAŞULUi  UNgheNi
Nr. 7094/ 24.11.2015

PROCeS VeRBAL
Încheiat azi, 24.11.2015, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului 

Local al orașului Ungheni, la care participă un număr de 14 consilieri 
locali, ședinţa fiind legal constituită, absentează d.nul Teleptean Vasile.

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.nul Culcear Florin, președintele de ședință prezintă Dispoziția 
Primarului nr. 1032/19.11.2015 de convocare a ședinței ordinare a 
Consiliului Local Ungheni pentru data de 24.11.2015, ora. 10.00, cu 
următoarea ordine de zi:

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

2) Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2016 în orașul Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;

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

4) Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a 
unor străzi aflate pe teritoriul UAT Ungheni, jud. Mureș, înscrise în 
anexa nr.89 din HGR nr.964/2002 privind atestarea domeniului public 
al jud. Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 
jud. Mureș și aprobarea modificării HCL nr. 20 din 03.06.2001 privind 
însușirea inventarului domeniului public al orașului Ungheni - iniţiator 
primar Prodan Victor;

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unităților 
de învățământ de stat din Orașul Ungheni, pentru anul școlar 2016-
2017 - iniţiator primar Prodan Victor;

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 din 
data de 14.10.2015 la Contractul de concesiune nr.1797/27.04.2012 
- iniţiator primar Prodan Victor;

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități 
administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA INVEST MUREȘ - iniţiator primar Prodan Victor;

8) Diverse.
D.nul Prodan Victor, solicită cuvântul, cerând să mai fie trecute 

pe ordinea de zi a încă a două proiecte de hotărâri și anume:
-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul  de investiții: “Covor asfaltic teren sport 
Cerghid și Vidrasău, orașul Ungheni, Judeţul Mureș” .

-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii strada Eroilor și strada 
Răsăritului din Localitatea Vidrasău, Oașul Ungheni, Judeţul Mureș”

D.nul Culcear Florin, președintele de ședință, supune la vot 
Procesul verbal încheiat cu ocazia 

ședinţei Consiliului Local din data de 28.10.2015.
D.nul Trif Ioan, cere cuvântul referitor la acest proces-verbal: deci 

eu am spus la diverse referitor la modul în care mi s-a răspuns de d.nul 
Duma cât și de domnul Pătran, la adresele pe care le-am depus la 
Primărie, eu am spus clar că este un mod golănesc de a ne răspunde, 
ceea ce nu apare în procesul verbal. Tot la același proces verbal este 
ceea ce a citit d.na secretar și nu s-a trecut în procesul verbal, referitor 
la adresa DNA, și anume suma și nici în presă nu apare suma, cu care 
ne constituim parte civilă în cauză, și cine este implicat în acest proces, 
cu cine se constituie parte civilă Consiliul Local, a citit clar cu Prodan 
Victor și nu este trecut aici, în procesul verbal așa cum a citit d.na 
secretar, nu este trecut Prodan Victor și suma, că e vinovat sau nu 
este vinovat asta stabilește instanţa, nu stabilim noi, dar nu apare în 
ziar, ziar plătit de noi iar contribuabilii sunt minţiţi. După aceea la ce 
a spus d.nul Telepteanu, la proiectul făcut pentru Morești, făcut de 
el duminica când nu este consilier, a spus clar citez și dacă minţesc 
să mă corectaţi, a spus că a făcut schiţă și proiect pentru capela de la 
Morești, este clar în conflict de interese fiind consilier, el a spus cu gura 
lui, a spus în ședinţă, acestea trebuiesc trecute în procesul verbal,....

D.nul Liţ Alexandru: nu a făcut nici un proiect d.nul Telepteanu.
D.nul Prodan Victor: nu a făcut nici un fel de proiect d.nul 

Telepteanu pentru capela de la Morești.
D.nul Culcear Florin, președintele de ședință supune la vot Procesul 

verbal încheiat cu ocazia 
ședinţei Consiliului Local din data de 28.10.2015, care se aprobă cu 

11 voturi pentru și 3 abţineri: Moldovan Ioan, Trif Ioan, Culcear Florin.
D.nul Culcear Florin, președintele de ședință supune la vot Procesul 

verbal încheiat cu ocazia 
ședinţei Consiliului Local din data de 09.11.2015.
D.nul Trif Ioan: cere cuvântul referitor la acest proces verbal: aici era 

vorba să ne constituim în ședinţă exraordinară în parte civilă în proces 
și am zis așa , sunt trei acuzaţii: conflict de interese, abuz în serviciu, 
spălare de bani. Conflictul de interese este pentru că d.nul primar a 
dat acel teren cu destinaţie precisă la cetăţenii din Vidrasău ca dânsul 
să poată să îl cumpere de la cetăţenii respectivi, abuzul în serviciu e 
pentru că a abuzat de funcţia de primar fiind și președintele comisiei 
de fond funciar și la spălare de bani, astea le-am spus astea trebuie 

trecute, pentru că acei bani obţinuţi prin abuz în serviciu și conflict 
de interese au fost folosiţi la construcţia casei, extinderea la Tera și la 
construirea fermei de la Șăușa, după aceea în încheiere, am spus așa 
când s-a terminat, consilierii PNL sprijină hoţii din primărie, după ce 
nu s-a votat chestiunea respectivă,  în frunte cu d.nul Teleptean Vasile, 
lucru ce nu apare în procesul verbal.....(vacarm în rândul consilierilor)..
din acest motiv am să cer în fiecare lună demisia d.nei secretară, 
pentru că este imparţială.....deci nu este pentru prima oară când nu 
scrie exact ceea ce spunem.

D.nul Ogrean Liviu: daţi exemplu de ce nu este imparţială.
D.nul Trif Ioan: pentru că nu scrie corect ceea ce spunem...
D.nul Botoș Iacob Dorinel: imparţial e cu totul altceva, când nu 

ţine cu nimeni.
D.nul Culcear Florin, președintele de ședință supune la vot Procesul 

verbal încheiat cu ocazia ședinţei Consiliului Local din data de 09.11.2015, 
care se aprobă cu 10 voturi pentru și 4 abţineri: Botoș Iacob Dorinel, 
Gyulai Jozsef, Moldovan Ioan (absenţi la acea ședinţă) și Trif Ioan.

D.nul Culcear Florin, președintele de ședință supune la vot ordinea 
de zi cu cele două proiecte de hotărâre suplimentare , care se aprobă 
cu 14 voturi pentru.

D.nul Culcear Florin, președintele de ședință trece la primul 
punct al ordinei de zi:

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

D.nul Culcear Florin, președintele de ședință solicită înscrieri la 
cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre.

D.nul Moldovan Ioan roagă pe primarul orașului să prezinte 
concepţia rectificărilor din buget.

D.nul Prodan Victor: concepţia o aveţi în mape, acolo aveţi 
propunerile de rectificare, au fost analizate în ședinţele comisiilor de 
specialitate, aici în plen proiectele trebuie votate nu analizate, aceste 
proiecte le dezbateţi în ședinţele pe comisii, acolo veniţi cu propuneri, 
aici să fiţi cu lecţia învăţată.

D.nul Culcear Florin: d.le primar, trebuie să vă spun că nu la fiecare 
comisie de specialitate, există toate proiectele de hotărâri.

D.nul Prodan Victor: la comisii a fost prezentă d.na șef serviciu 
financiar contabil, a fost și d.na Nistor, au stat la dispoziţia dumneavoastră.

D.nul Culcear Florin: la ședinţa de data trecută am spus, am rugat,  
că la fiecare ședinţă la care este rectificare de buget, să fie prezentă 
o d.nă contabilă care ne poate da informaţii în ședinţă de consiliu, e 
vorba de 10 minute.

D.nul Prodan Victor: în ședinţă de Consiliu nu vine nici un contabil, 
vine la ședinţele de lucru ale comisiilor, la ședinţa de Consiliu nu o 
să vină atâta timp cât eu sunt primar, aici nu o să facem ţigănie așa 
cum doriţi dumneavoastră.

D.nul Fechete Ioan: d.le Culcear veniţi la ședinţele pe comisii..
D.nul Culcear Florin: nu sunt stipulate în procesele verbale 

răspunsurile date de d.na contabil..
D.nul Prodan Victor: stipulaţii-le dumneavoastră. Eu am pro-

punerile clare trecute în proiectul de hotărâre, dumneavoastră dacă 
vreţi le susţineţi, eu am făcut un proiect de buget, dacă nu îl știţi citi, 
interpreta, asta e problema dumneavoastră.

D.nul Trif Ioan: deci în situaţia respectivă atunci puneţi pe ordinea 
de zi toate proiectele la toate comisiile, noi la comisia noastră deși 
suntem comisie juridică am avut 4 proiecte, nu rectificare, nu impozite 
și taxe, absolut deloc, am chemat-o noi așa, am chemat-o eu să știu 
despre ce este vorba, asta e altceva, dar în comisie noi nu am avut 
aceste proiecte...

D.nul Platon Mihail: aţi avut toate proiectele de hotărâre în 
mapele personale.

D.nul Trif Ioan: da este altceva, noi am avut un convocator pe care 
nu erau trecute proiectele respective, rectificare de buget și impozite 
și taxe, cele mai importante, ca atare nu le-am luat în discuţie

D.nul Prodan Victor: putem face un proiect de hotărâre în acest 
sens și dacă Consiliul va vota pentru, dar legea spune clar, proiectele 
se dezbat doar în comisiile de specialitate pe tematica respectivă.

D.nul Trif Ioan: legea spune că trebuie avizul de la fiecare comisie 

de specialitate.
D.nul Platon Mihail: avizul de la comisia de specialitate.
D.nul Pătran Aurelian: legea spune clar, dezbatere și raport de la 

comisia de specialitate, nu le mai tot învârtiţi.
D.nul Trif Ioan: haideţi să trecem la lucruri serioase, la rectificarea 

de buget și zicem așa, la cap., da se face o rectificare de buget cu 
banii primiţi de la Ministerul Dezvoltării, pentru că a avut grijă d.nul 
Ponta să lase vistieria plină, exact cum a zis și uite că a repartizat la 
foarte multe primării niște sume de bani, pentru a se putea să se facă 
lucrări necesare în fiecare localitate din Ţara Românească și zice așa: se 
suplimentează cu suma de 1000530000 lei și zice autorităţi publice, la 
piese de schimb se suplimentează suma cu 8000 de lei pentru tonere 
la imprimante, piese de schimb, calculatoare, asta, d.lor dacă nu se 
făcea această rectificare de buget mai era nevoie de aceste tonere, 
că practic dacă nu intrau acești bani nu mai era nevoie de tonere și 
dacă ne uităm la fiecare rectificare de buget, la toate au fost trecute 
tonere, tonere, tonere, aicea d.lor e clar cum am mai spus-o și repet. 
Văd că nu apare scris, sper că data asta apare scris, sunt bani, banii care 
intră,  intră la partid, la PNL, la d.nul Ioja, Florin și pe celălalt nu știu....

D.na Pop Otilia: fără acuzaţii, nu intră la partid, doar jigniri.
D.nul Prodan Victor: sunteţi expert, poate că așa aţi făcut 

dumneavoastră.
D.nul Trif Ioan: nu sunt jigniri, sunt lucruri adevărate.
D.nul Fechete Ioan: așa aţi făcut dumneavoastră.
D.nul Trif Ioan: zice reclamă și publicitate, se suplimentează cu 

suma de 5000 lei, pentru sărbătorile de iarnă, la ce sărbători, ce se 
face cu acei 5000 de lei?

D.nul Duma Ioan Cosmin: pentru felicitări cum face fiecare 
primărie, la tv, la ziar,etc...

D.nul Trif Ioan: da, chiar sunt necesari. Piese de schimb pentru 
mijloacele de transport din dotare, la ce,  care sunt, pentru că sunt o 
grămadă dacă ne uităm aici și am spus că dacă nu intrau acești bani, nu 
mai era nevoie de cei 5000 de lei. După aceea la învăţământ mai avem 
suma de 12000 lei pentru diferite lucrări executate la unităţile școlare de 
pe raza orașului Ungheni, unde ce se fac cu acești bani? Cămine culturale - 
reparaţii se suplimentează suma cu 115000 lei, din care 100000 lei acoperiș 
cămin cultural Cerghid. Să dea Dumnezeu să se poată face în decembrie 
lucrarea respectivă. La sport materiale, se cuprinde suma pentru covor 
asfaltic teren sport Cerghid și Vidrasău-să dea Dumnezeu-pentru că eu am 
înţeles că la Ungheni se poate turna asfalt numai dacă este temperatura 
de 30 de grade, așa ni s-a spus anul trecut de d.nul primar. 

D.nul Prodan Victor: stratul de uzură.
D.nul Trif Ioan: da, aici e vorba de toate și de stratul de uzură, 

după aceea alte cheltuieli în domeniul culturii, recreerii și religiei, alte 
cheltuieli cu suma de 105000 lei.

D.nul Prodan Victor: sunt lucruri scrise. De ce le tot repetaţi?
D.nul Trif Ioan: nu, nu, să apară scrise, ...cheltuieli cu pachete de 

crăciun, artificii, culturale de 1 Decembrie, festival de colinzi, contracte 
de prestări servicii, soliști și prezentatori spectacole, contracte prestări 
servicii cu „Hora TV” , spectacol de 1 Decembrie. Avem 105000, am 
mai prins la rectificarea trecută încă 3000, ...pentru pachete la elevi la 
școală, ..ce facem cu acești bani d.lor? Hora tv, noi vrem să apărem la 
televizor iar la Morești oamenii umblă prin noroi, prin tină.

D.nul Prodan Victor: păi dacă 20 de ani nu aţi făcut nimic nu aţi 
turnat niciun pic de asfalt, uite că facem noi.

D.nul Trif Ioan: la Cerghid idem și la fel, la Vidrasău idem și la fel și noi 
dăm bani pentru Hora tv, probabil să vă cânte de bucurie că a fost DNA ul...

D.nul Prodan Victor: d.nilor consilieri , în Regulamentul de 
funcţionare al Consiliului Local, este limitat timpul de vorbire al fiecărui 
consilier, vă rog frumos opriţi-l să mai vorbească, d.le Președinte...

D.nul Culcear Florin: lăsaţi-l să vorbească.
D.nul Trif Ioan: iluminat festiv încă un miliard. Am să închei și am 

să vin, am să zic așa, toţi acei bani 105000 lei care sunt prinși pentru a 
se cumpăra pachete de crăciun la elevi la școală, să facem la Cerghizel 
trotuar și de o parte și de alta.

D.nul Ogrean Liviu: de ce nu la Ungheni?
D.nul Trif Ioan: la iluminat festiv, încă un miliard, să facem trotuar 

pe partea dreaptă, că degeaba veniţi la diverse și spuneţi că trebuie 
trotuare de la blocuri până la staţia de autobuz, dacă nu luăm acuma 
bani și punem bani acuma, nu se va face,de la moară la capelă trotuar.

D.nul Fechete Ioan: la banii care i-aţi avut pentru capelă puteaţi 
face și trotuarul, nu să-i băgaţi în buzunar.

D.nul Trif Ioan: toate aceste sume de bani, la Recea trotuar pe 
partea dreaptă, la Cerghid idem și la fel. 

D.na Somodi Anna: am înţeles că au venit acești bani care trebuie să 
fie cheltuiţi repede, cât se poate de repede, pentru că dacă nu se pierd, 
de ce să ne apucăm acuma de făcut trotuare, o să facem și trotuare, 
dar sunt niște chestii mai urgente și care au fost discutate în comisiile 
de specialitate, s-au discutat de specialiștii primăriei și din moment 
ce au fost puse pe hârtie înseamnă că este bine pentru populaţia din 
Ungheni, nu pentru PNL- isti sau mai știu eu pentru cine, pentru toţi 
trebuie. Acum nu cred că trebuie să vorbim doar pentru pachete, 
pentru că sunt multe altele mai importante, lucruri constatate de 
mine din lecturarea materialelor gândite de specialiști,  să nu vedem 
mereu doar lucruri mărunte și hazlii, haideţi să nu aburiţi chiar așa..

Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local 
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D.nul Culcear Florin: vi se par lucruri mărunte miliarde de lei?
D.nul Moldovan Ioan: eu am pus o întrebare d.lui primar ca să ne 

prezinte, bine nu fiecare cifră în parte, ci doar concepţia, acestor 1500000 
lei veniţi neașteptaţi, să ne spună că punem acolo, acolo și acolo.

D.nul Prodan Victor: nu o să spun, am propus in  proiectul de 
buget totul, nu ne tot jucăm de-a Consiliul Local..

D.nul Moldovan Ioan: să eliminăm stilul miștocăresc, sunt sume 
mari la nivel de Primărie și nu le putem lua așa....nu mă întrerupeţi! 

D.nul Prodan Victor: dar dumneavoastră care aţi avut mulţi bani 
și i-aţi folosit la stâlpi inox. Miliarde și i-aţi folosit alandala...

D.nul Culcear Florin: au fost patru ședinţe la rând când nu aţi fost 
și s-au desfășurat așa de bine...

D.nul Fechete Ioan: aţi vorbit doar voi...
D.nul Prodan Victor: V-ați bătut joc de Consiliu iar d.le Culcear, 

întâi de toate trebuie să înveţi să respecţi doamnele.
D.nul Moldovan Ioan: eu nu am jignit pe nimeni prin discuţiile 

de până acuma, am vorbit principial. Dacă nu intervine mereu și bagă 
băţul prin gard. Informez Consiliul că în luna iulie 2015, Consiliul 
Local a fost acţionat în instanţă de d.nul Prodan, pentru a anula 
licitaţia pentru pășunea „Fundătura”, primarul își tocmește avocat, 
este reprezentat în instanţă, iar noi stăm și nu știm nimica, deși este 
citaţie pentru Consiliul Local, dumnealui a deschis acţiune în contecios 
împotriva Asociaţiei Mioriţa, împotriva Consiliului Local și împotiva 
orașului Ungheni reprezentat de d.nul primar. Ultima ședinţă care a 
fost luna trecută s-a hotărât ca părţile să depună acte doveditoare 
în instanţă și un reprezentant care să reprezinte Consiliul și atunci eu 
propun ca la cap. autorităţi publice, pe prima pagină anexa 1, este 
acolo 20.31. publicitate, să luăm din banii ăia 5000 lei și să punem 
pentru un avocat care să ne reprezinte în instanţă, ca avocatul să 
ne reprezinte în instanţă,  printr-o hotărâre de Consiliu, să facem o 
ședinţă extraordinară cu un proiect de hotărâre, care până în data de 
2 ar trebui să ajungă actele în instanţă, următoarea dată de ședinţă 
fiind 7 decembrie. E o situaţie anormală că împuternicitul Consiliului 
Local ne dă în judecată. Legat de celelalte sume prinse în buget, sunt 
niște anomalii,  cota de încasare a bugetului este undeva la 50% și 
atunci ar fi normal ca din banii ăștia veniţi suplimentar, să îi băgăm 
la lucrurile alea care sunt urgente, ar fi păcat să-i ardem pe artificii, 
iluminări și altele, 2-3 miliarde să-i consumăm ca și cum nici nu au 
fost, eu nu pot să suţin un asemenea proiect de hotărâre și ieri am 
avut o discuţie aici în ședinţa de comisii, cineva din primărie zicea 
că ce se întâmplă d.le Moldovan că întotdeauna sunteţi împotrivă 
și dumneata și ăla și ăla, ... nu contează cine, e treabă de principiu și 
sigur că apare anormal treaba asta, ca și cum la Vama Veche de 1 mai, 
toţi consumă alcool, dar mai merg 2-3 care beau suc, așa suntem noi 
aici în Consiliu, nu putem fi de acord cu orice.

D.nul Liţ Alexandru: nu vi se potrivește,  nu sunteţi cei care beţi 
suc, e invers.

D.nul Moldovan Ioan: pe mine nu m-aţi văzut să beau și atunci 
sigur o să mă abţin la acest proiect de hotărâre, cu aceste rectificări 
chiar dacă undeva 50-60% din sume au mers unde trebuie, când se 
face drumul de la Vidrasău, centrala termică la Primărie și școală e 
treabă bună, dar un pic s-a sărit în partea cealaltă și trebuie un pic 
de moderaţie în cheltuirea banului.

D.na Boar Silvia: da, vreau să vă spun d.le Trif, legat de banii de 
spectacole, în urmă cu 3 ani când aţi făcut la Șăușa spectacol în 
ianuarie, atunci nu v-aţi gândit că în loc să aducem artiști și să facem 
mese, cu banii aceia puteam face ceva pentru sat.

D.nul Moldovan Ioan: au fost contribuţii particulare.
D.na Boar Silvia: nu au fost private, dumneavoastră aţi luat bani 

de la ciobani, de ce nu i-aţi folosit în folosul comunităţii? De ce nu 
aţi făcut ceva pentru sat, de ce nu s-a făcut un monument pt. eroi? 
Nu ar fi costat atât cât s-a plătit pt. artiști și pt. masă.

D.nul Trif Ioan: d.lor colegi are dreptate d.na Boar Silvia, într-adevăr 
s-au făcut spectacole în fiecare localitate, din ce bani s-au plătit? 
Din banii care s-au aprobat în Consiliu s-au plătit artiștii aduși de 
ansamblul Hora, deci din banii respectivi și acum sunt bani aprobaţi 
către ansamblul Hora, din banii ăia d.nul Ilieș tăia factură, și deconta 
banii care sunt factură aici în primărie, deci nu s-au dat special pentru 
artiști. S-au aprobat bani pt. ansamblul Hora 50000 lei, din banii ăia 
d.nul Ilieș plătea cântăreţii care erau invitaţi la diferite spectacole, nu 
s-au dat bani pt. un anumit spectacol, s-au dat bani pt. ansamblul Hora, 
unde de acolo își lua și dânsul salariul și așa mai departe totul. Exact 
cum zice d.nul Moldovan, în toate localităţile unde am făcut s-a făcut 
din sponsorizări, deci masa care s-a făcut s-a făcut din sponsorizări, 
deci nu din banii Consiliului Local.

D.nul Prodan Victor: aţi luat bani de la ciobani.
D.nul Trif Ioan: nu contează, au fost sponsorizări, ciobanii nu au 

roșii, nu au carne de porc, nu au salam,staţi liniștiţi, toate s-au făcut 
din sponsorizări,...(vociferări în Consiliu  cerând să încheie).

D.nul Ogrean Liviu: referitor de cele spuse de d.nul Moldovan, dacă 
d.nul primar poate să ne dea câteva explicaţii referitoare la acţiunea 
din instanţă, dacă aveţi argumente, dacă nu trebuie să ne apărăm.

D.nul Prodan Victor: da, citează din soluţia dată la un dosar, 
ordonanţă de clasare, anul 2015 luna noiembrie, ziua 12, procuror  M. 
O. D. de la parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Mureș,  examinând 
dosarul cu nr. privind săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu, întrucât 
nu sunt întrunite elemente de punere în mișcare a acţiunii penale.

O să primiţi copii fiecare dintre dumneavoastră. Din moment ce 
d.nii de la „Mioriţa” mi-au făcut plângere penală pt. abuz în serviciu, 
a venit clasarea, este de competenţă mea ca primar, să mă duc în 
instanţă să-i dau în judecată pe cei de la „Mioriţa” pentru că nu au fost 
corecţi, avem dovada, o să vedeţi că o să câștig acest proces, pentru 

că acești nemernici fac în fiecare lună sesizări penale.
D.nul Botoș Iacob Dorinel: parcă era vorba de altă problemă.
D.nul Prodan Victor: eu am dat în judecată „Mioriţa”.
D.nul Moldovan Ioan: ce aţi citit dumneavoastră e rezoluţia 

Parchetului de pe lângă Judecătorie care a decis înainte de a se judeca 
în instanţă dosarul 1647, sunt două lucruri diferite. Noi nu mergem să 
ne apărăm în faţa procurorului, noi mergem să ne apărăm la tribunal, 
eu de aceea am solicitat 2000 lei pt un avocat care să ne reprezinte 
la tribunal.

D.nul Prodan Victor: eu am dat în judecată Asociaţia „Mioriţa”, 
poate că este citat de instanţă și Consiliul Local. (discuţii suprapuse).

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot proiectul 
de hotărâre, în forma iniţială, care se aprobă cu 11 voturi pentru, 3 
abţineri –Culcear Florin, Trif Ioan, Moldovan Ioan, adoptându-se 
astfel Hotărârea nr. 67.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul doi al 
ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2016 în orașul Ungheni- iniţiator primar Prodan Victor;

D.nul Culcear Florin: vă rog doamnele..
D.na Pop Otilia: când o să cerem cuvântul?
D.nul Culcear Florin: dar vă rog, luaţi cuvântul.
D.na Pop Otilia: nu ne mai jigniţi.
D.nul Prodan Victor: da chiar nu îţi este rușine să le tot jignești 

pe doamne? Ești foarte obraznic....
D.nul Duma Ioan Cosmin: ne tot certăm, daţi cuvântul  acelora 

care ridică mâna.
D.nul Culcear Florin: poftiţi, d.nul Trif, celor care se implică!
D.nul Gyulai Jozsef: după cum am înţeles că s-a schimbat codul 

fiscal, de la 1 ianuarie, aici dacă ne apucăm să majorăm impozitele, cum 
să mă exprim, greșeala este din partea noastră că mărim impozitele 
pentru cei care sunt cinstiţi și buni platnici și cei care nu plătesc, 
ăia câștigă, atât persoane fizice cât și persoane juridice, sunt foarte 
mulţi din aceia care nu au plătit impozite de ani de zile și pierde cel 
care este cinstit și plătește de la an la an, până la 30 martie, să știţi 
că este pe undeva o greșeală foarte mare, aici consider vinovaţi și 
angajaţii primăriei, cei care se ocupă cu încasările. Nu știu dacă s-au 
făcut propriri la bancă sau ceva sancţiuni pentru cei care nu achită 
impozitele, pentru că am înţeles că s-au încasat doar 50%, cât sunt 
încasările pe anul acesta?

D.nul Prodan Victor: sincer nu pot să vă spun exact acum, dar 
d.nul Moldovan și d.na Nistor având o relaţie mai specială, ei stiu...

D.nul Culcear Florin: d.nul Moldovan e mult mai interesat ca 
dumneavoastră.

D.nul Pătran Aurelian: dacă nu ţinem cont de cei de  la Avicola, 
avem 60-70%, altfel cu ei avem în jur de 50% încasări.

D.nul Gyulai Jozsef: discutam cu colegii și ziceam că dacă se 
încasează cel puţin 60%, am putea face taxe și impozite cu creșteri 
minime, nu cu maxim.

D.nul Prodan Victor: ne ducem undeva peste 70%.
D.nul Gyulai Jozsef: sunt de acord ca impozitele pe clădiri și pe 

mijloacele de transport, să rămână la același nivel ca și anul trecut, 
impozitele și taxele să rămână la nivelul anului acesta.

D.nul Prodan Victor: noi am mers la toate pe minim, doar unde 
nu ne lasă legea s-a mărit cu un procent sau două, respectând legea, 
codul fiscal.

D.nul Ignat Gheorghe: eu sunt de acord să mergem cu minim 
aici la impozite și mai am o propunere: să protejăm bunii platnici, 
au 10% reducere dacă plătesc până la 30 martie, dacă am putea să 
mărim reducerea și pentru a doua perioadă a anului, să atragem 
oamenii să plătească.

D.nul Prodan Victor: legea e clară în acest sens.
D.nul Trif Ioan: ne-a spus d.nul primar iar o poveste frumoasă, 

spunând că toate s-au dus la minim, ex. impozite și taxe pe clădiri 
rezidenţiale se spune creșteri de la 0,08%-0,2%, noi mergem cu 
propunerea pe 2016 cu 0,1 %, minimum este 0.08%, să mergem cu 
0.08 %  cu minimum că așa a zis d.nul primar.

D.nul Liţ Alexandru: a explicat ieri contabila o oră, pentru a rămâne 
pe sumele de anul acesta să nu micșorăm, să nu mărim.

D.nul Prodan Victor: am ales aceste procente să rămânem la 
nivelul anului acesta.

D.nul Trif Ioan: eu ca să verific aceste lucruri, m-am dus la Adriana 
și am zis, hai să calculăm impozitul la mine acasă după ce e trecut aici 
și de exemplu pe clădiri am avut 458 lei, acum după noua mărire în 
Consiliul Local plătesc 471 lei, deci o creștere de douăzeci și ceva de 
lei. Asta e numai pe clădire, după aceea vin terenurile, nu am mers 
mai departe, dar să vedeţi după aceea pe terenuri cu cât va crește. 
Acum atenţie, mergem la persoane juridice, după codul fiscal și dacă 
se aplica procentajul de anul trecut, scade impozitul la persoanele 
juridice, atunci ce a făcut Executivul? A venit și a mărit cu 40% la 
persoanele juridice, ca să aducă la nivelul de anul acesta

D.nul Prodan Victor: propuneţi d.le Trif, propuneţi!
D.nul Trif Ioan: să rămână la 0.08%, la minim. După aceea d.lor, 

nu v-aţi uitat nici unul la taxa de salubrizare.
D.na Pop Otilia: nu aveţi de unde să știţi. Exageraţi, s-a discutat 

în ședinţa pe comisii.
D.nul Trif Ioan: eu am întrebat, atenţie de la 45 lei, crește la 204 

lei (vacarm, i  se cere să se vină cu propuneri). Propun de la 45 lei să 
se crească la 50 lei.

D.nul Duma Ioan Cosmin: pe ce calcule vă bazaţi? Noi am făcut 
calcule după ofertele operatorilor.

D.nul Trif Ioan: pentru mine e simplu. Vin și depun o cerere prin 
care spun că nu  am nevoie să îmi ducă gunoiul și cu asta am terminat.

D.nul Pătran Aurelian: amenzile când le plătiţi? Vorbiţi cel mai 
mult și nu vă plătiţi amenzile.

D.nul Trif Ioan: am cerut să le plătiţi dumneavoastră? Mai departe, 
scrie aici taxe închiriere cămin, Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Morești, 
Șăușa (vacarm, i se cere să termine, să nu tot citească) vreau să înţeleg! 

D.nul Prodan Victor: încheiaţi, oricum nu vă ascultă nimeni.
D.nul Trif Ioan: la Morești se fac nunţi în căminul cultural și 

membrii PNL nu plătesc...
D.na Pop Otilia: nu mai minţiţi, nu mai dezinformaţi, toată lumea plătește.
D.nul Trif Ioan: la gunoi, la transportul gunoiului sunt multe 

familii care nu plătesc..
D.nul Prodan Victor: sunt rămași de când eraţi voi...
D.nul Trif Ioan: bine dar în acești patru ani de ce nu aţi reușit să-i 

puneţi la plată? Iar la oamenii corecţi le ridicaţi taxa pentru că nu e 
un lucru transparent i-aţi dat afară pe cei de la Salubriserv. 

D.nul Prodan Victor: nu i-a dat nimeni afară, sunt falimentari, au 
mărit preţul, am găsit o firmă care ne face serviciul mai ieftin.

D.nul Pătran Aurelian: d.le primar spuneţi-i că s-au cerut oferte 
de preţ iar noi am primit o singură ofertă.

D.nul Trif Ioan: la asfaltare a participat o singură firmă? De ce? Pentru 
că se percep comisioane. Din care cauză nu se mai prezintă nimeni.

D.nul Duma Ioan Cosmin: avem un regulament, fiecare poate 
să vorbească maxim 5 minute,  trebuie respectat, nu să vorbească 
doar ei cât vor.

D.nul Culcear Florin: eu nu l-am votat.
D.nul Duma Ioan Cosmin: dar trebuie să îl respectaţi!
D.nul Culcear Florin: într-adevăr ca să ridici taxa de salubritate pe 

gospodărire și să dai un miliard jumate pentru tot felul de aniversări, 
soliști și soliste, într-adevăr este benefic pentru comunitate, nu?

D.nul Prodan Victor: dar nici să facem zile cu Ionii...
D.na Pop Otilia: să ne referim strict la proiectul de hotărâre, nu 

trebuie Trif să ne explice, fiecare a citit și fiecare să ia hotărârea care 
crede de cuviinţă. Nu suntem proști, nu trebuie Trif să ne dea lecţii.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot proiectul 
de hotărâre, în forma iniţială, care se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 
vot impotrivă Culcear Florin, 2 abţineri -Trif Ioan, Moldovan Ioan, 
adoptându-se astfel hotărârea nr. 68.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul trei 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.nul Duma Ioan Cosmin: au fost cinci cereri de atribuire pentru 
patru apartamente, s-a făcut punctajul fiecărei cereri pe baza criterilor 
stabilite de Consiliul Local, un dosar a fost incomplet, a fost respins, 
punctajele au fost afișate, nu au fost depuse contestaţii și am trecut la 
a face un proiect de hotărâre pentru repartizarea acestor apartamente.

D.nul Gzulai Jozsef: am o întrebare, cele patru persoane care au 
stat în apartamente și-au achitat toate datoriile?

D.nul Duma Ioan Cosmin: o singură persoană mai are datorie, a 
semnat un angajament de plată și doar atunci am întrerupt contractul.

D.nul Trif Ioan: vin și întreb domnilor din comisie, aţi respectat 
criteriile de repartizare a acestor apartamnente? Ne puteţi pune 
dosarele la dispoziţie ca să putem verifica și noi acele dosare? Eu ca 
să votez trebuie să văd doasarele.

D.nul Duma Ioan Cosmin: a fost perioadă de contestaţie, puteaţi 
verifica dosarele dacă vroiaţi.

D.nul Trif Ioan: eu vă spun și vă repet, atenţie colegilor, vedeţi 
ce votaţi pentru că este persoană care nu are loc de muncă pe raza 
orașului Ungheni, la Tg. Mureș sau așa, eu atât vă spun atenţie cum 
votaţi! Au fost anunţaţi toţi să vină să-și facă cereri? D.nul Șerban a 
fost anunţat? Eu mă abţin, până nu văd eu asta. Nu am încredere în 
modul cum s-a făcut repartizarea.

D.nul Duma Ioan Cosmin: da, au fost anunţaţi, s-au depus cinci cereri.
D.nul Liţ Alexandru: toate au fost făcute corect, face parte și d.nul 

Platon din comisie, au toate actele cerute de lege pentru repartizare, 
se pot vedea dosarele.

D.nul Trif Ioan: d.nul Platon făcea parte și din comisia de fond 
funciar și vedeţi ce scrie DNA-ul de comisie.

D.nul Platon Mihail: fac parte, DNA-ul a scris pe baza minciunilor 
dumneavoastră

D.nul Ogrean Liviu: după d.nul Trif, fiecare proiect de hotărâre 
trebuie să vină aici cu documentaţii de sute de pagini, cei care 
întocmesc documentaţiile își asumă responsabilitatea, dar acuma 
să aduci toate dosarele aici e o aberaţie. Sunt ca să votăm pentru.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot 
proiectul de hotărâre,  care se aprobă cu 13 voturi pentru, 1 abţinere 
–adoptându-se  hotărârea nr. 69.

D.nul Botoș Iacob Dorinel, părăsește ședinţa de lucru a Consiliului.
D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul patru 

al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor 

străzi aflate pe teritoriul UAT Ungheni, jud. Mureș, înscrise în anexa 
nr.89 din HGR nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al jud. 
Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din jud. Mureș 
și aprobarea modificării HCL nr. 20 din 03.06.2001 privind însușirea 
inventarului domeniului public al orașului Ungheni- iniţiator primar 
Prodan Victor;

D.nul Moldovan Ioan: lucrarea este terminată pentru toate străzile?
D.nul Platon Mihail: este realizată în procent de peste 70%.
D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot proiectul 

de hotărâre,  care se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se 



hotărârea nr. 70.
D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul cinci 

al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unităților 

de învățământ de stat din Orașul Ungheni, pentru anul școlar 2016-
2017 - iniţiator primar Prodan Victor;

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot proiectul 
de hotărâre,  care se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se 
hotărârea nr. 71.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul șase 
al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 din 
data de 14.10.2015 la Contractul de concesiune nr.1797/27.04.2012 
- iniţiator primar Prodan Victor;

D.nul Moldovan Ioan: eu revin cu o întrebare, se știe că terenul 
este pășune, dacă s-a redat în circuitul agricol suprafaţa echivalentă?

D.nul Platon Mihail: terenul în discuţie este în intravilanul orașului 
Ungheni, în curând va ieși CF cu înscrierea destinaţiei de intravilan, 
nu este cazul de redare.

D.nul Trif Ioan: da, legat de această concesiune, în mod normal 
d.nul Răduţiu trebuia să depună o cerere și către Consiliul Local, 
pentru că d.nul primar a fost împuternicit doar să semneze contractul 
de închiriere.

D.nul Platon Mihail: primarul a fost împuternicit să semneze 
contractul de concesiune, a semnat și acest act adiţional de diminuare 
de comun acord a suprafeţei concesionate, act adiţional pe care acum îl 
supune aprobării Consiliului Local, dacă va fi aprobat va produce efecte, 
dacă nu va fi aprobat, Contractul de concesiune va rămâne nemodificat.

D.nul Trif Ioan: eu nu am de unde să știu că semnătura este a 
d.lui Răduţiu.

D.nul Platon Mihail: dumneavoastră nu credeţi nimic.
D.nul Trif Ioan: deci eu insist, normal trebuia să fie o cerere prin 

care dânsul să fie de acord cu aceasta.
D.nul Platon Mihail: printr-o cerere nu își dă acordul, eventual 

cere ceva.
D.nul Ogrean Liviu: prin acest act adiţional nu se aduce nimic în 

plus în sarcina Primăriei, prin urmare nu văd de ce nu am fi de acord cu 
acest act adiţional. Eu sunt de acord cu aprobarea acestui act adiţional.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot proiectul 
de hotărâre,  care se aprobă cu 11 voturi pentru și 2 abţineri – Trif 
Ioan, Moldocan Ioan, adoptându-se hotărârea nr. 72.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul șapte 
al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități 
administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA INVEST MUREȘ - iniţiator primar Prodan Victor

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot proiectul 
de hotărâre,  care se aprobă cu 13 voturi pentru și adoptându-se  
hotărârea nr. 73.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul opt 
al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  de investiții: “Covor asfaltic teren sport 
Cerghid și Vidrasău, orașul Ungheni, Judeţul Mureș” .

D.nul Moldovan Ioan: am eu o obiecţiune, aici este valoarea totală 
pe două obiective de investiţii. În contabilitate vă trebuie valoarea 
separată ca să nu fie discuţii, atunci eu propun ca în titlul de la art.1, 
covor asfaltic teren sport Cerghid și Vidrasău în valoare de atâta, 
72580 plus TVA să se împartă la doi valoarea, suprafeţele sunt egale. În 
contabilitate nu te poţi duce cu aproximativ, acolo trebuie mers exact. 

Sunt oameni de meserie care au semnat aici, d.nii Marocico și Pătran.
D.nul Prodan Victor: nu putem împărţi la doi, nu sunt suprafeţe 

egale, pot să difere, suprafeţele sunt estimative. La recepţia lucrărilor 
se vor ști suprafeţele exacte.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot proiectul 
de hotărâre, în formă iniţială,  care se aprobă cu 10 voturi pentru și 
3 abţineri-Trif Ioan, Culcear Florin, Moldovan Ioan, adoptându-se 
hotărârea nr. 74.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul nouă 
al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii strada Eroilor și strada 
Răsăritului din Localitatea Vidrasău, Oașul Ungheni, Judeţul Mureș”

D.nul Moldovan Ioan: apare o discordanţă între proiectul de 
hotărâre și caracteristicile tehnico-economice,  la denumirea străzilor, 
strada Eroilor și Principală, trebuiesc făcute corecţiile necesare.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, supune la vot proiectul 
de hotărâre,   care se aprobă cu 11 voturi pentru și 2 abţineri-Trif Ioan,  
Moldovan Ioan, adoptându-se hotărârea nr. 75.

D.nul Culcear Florin, președinte de ședinţă, trece la punctul zece 
al ordinei de zi: Diverse.

D.nul Prodan Victor: o să stau la dispoziţia dumneavoastră 5 
minute pentru întrebări pertinente, trebuie să plec în zona blocurilor 
de la gară unde se toarnă asfaltul stradal.

D.nul Culcear Florin: pun o întrebare scurtă și precisă d.lui primar, 
era vorba de termenul de finalizare a lucrării până la sfârșitul lui 
decembrie.

D.nul Prodan Victor: termenul de finalizare a lucrării este de 12 
luni, dar noi am zis că vrem să fie până la sfârșitul anului, chiar dacă o 
să mai rămână pe anul viitor strada de la gaz, pe care o să o pregătim 
pentru asfaltare încă din acest an. Sper să putem turna asfalt și în 
luna decembrie, așa că dușmanilor și oamenilor de rea credinţă le 
spun că o să terminăm.

D.nul Gyulai Jozsef: o singură întrebare, apa pluvială unde va curge? 
Nu astupaţi canalul vechi care vine de la bloc spre strada Mureșului, 
canalul este înfundat, apa nu curge în jos, vine la mine în grădină, dacă 
vin ploile de toamnă se inundă toate grădinile din zonă.

D.nul Prodan Victor: apa pluvială am colectat-o toată și am dirijat-o 
pe reţeaua veche. Anul viitor trebuie să bugetăm o canalizare pluvială 
nouă, cu deversare în Niraj.

D.nul Ogrean Liviu: vreau să ridic următoarele probleme, este strada 
ultimă cum se merge la staţia de epurare, dacă se poate duce apă?

D.nul Prodan Victor: se face la primăvară.
D.nul Ogrean Liviu: am creat condiţii pe strada Mureșului, unde 

mulţi oameni nu-și întreţin rigolele de scurgere a apelor pluviale, vă 
rog să fie atenţionaţi de această problemă. La pasajul de cale ferată 
unde se fac lucrări de semnalizare, stâlpii de semnalizare sunt în pericol 
să cadă. Altă problemă din stâlpii din inox de la blocuri gară, să dăm 
câteva bucăţi la blocuri de la moară, să amenajeze zona, acolo sunt 
oameni gospodari care vor să facă lucruri frumoase.

D.nul Prodan Victor: să se vină la d.nul viceprimar și se va rezolva.
D.nul Ignat Ioan: am o problemă care privește Cerghidul și nu numai, 

trebuie montate camere de luat vederi pentru prevenirea furturilor.
D.nul Prodan Victor: vă informez că duminică acel infractor care 

a sustras prin efracţie bunuri la Cerghid, a fost prins de Poliţia Locală.
D.nul Platon Mihail: vine data de 30 noiembrie, dată la care 

ciobanii trebuie să scoată animalele de pe pășuni, rog consilierii să 
facă cunoscut acest lucru pe sate.

D.nul Prodan Victor invită consilierii să participe la festivităţile 
dedicate zilei de 1 Decembrie, depuneri de coroane la monumentul 

eroilor din faţa primăriei și spectacol artistic la Căminul cultural 
Ungheni.

D.nul Culcear Florin: de ce nu întrebaţi d.le Ogrean, dacă sunt 
lipite plăcuţele la troiţă, s-au aprobat atâţia bani.

D.nul Prodan Victor: din consultarea specialiștilor a reieșit că 
acolo trebuie făcute lucrări de restaurare majoră, nu doar lipire de 
plăci inscripţionate cu numele eroilor.

D.nul Trif Ioan: comisia cu parohiile, cum s-au cheltuit banii ce 
i-am repartizat. Sunt patru ani de zile și nu am văzut proces verbal, 
nu am văzut nimica legat de această problemă. Am auzit că la școală, 
Traian Cucută, după 20 de ani de serviciu și-a depus demisia, pentru 
că din spusele acestuia, d.na directoare și-a adus neamurile, cu carnet 
PNL, pe d.nul Anghel, după ce a fost supus la presiuni. Nu știu dacă a 
fost examen pentru postul respectiv, acum urmează examen și pentru 
postul de administrator, sper că nici aici nu se va angaja personal cu 
carnet PNL, pentru că și la staţia de epurare toţi sunt cu carnet PNL, 
s-a politizat totul. 

D.na Pop Otilia: nu are carnet PNL, d.nul Cucută a avut reclamaţii 
de la școli și de la Șăușa și de la Morești că nu-și face treaba. 
Dumneavoastră aţi politizat cu PSD- iști, nu ne aburiţi.

D.nul Trif Ioan: la comisia de fond funciar, trebuie făcute alegeri 
domnilor, sunt anumite persoane care nu se mai pot deplasa.

D.nul Platon Mihail: sunteţi în afară de problemă. Comisia de fond 
funciar nu este în subordinea Consiliului Local, a fost actualizată, ar fi bine 
să vă ocupaţi de problemele Consiliului, nu sunteţi bun chiar la toate.

D.nul Trif Ioan: am avut o discuţie cu d.nul Marocico, am întrebat 
despre scurgerile de apă pluvială de la blocuri, dacă se fac că nu erau 
în proiect. A răspuns că se fac tot din banii repartizaţi, nu mai punem 
stratul ăla gros de piatră. 

D.nul Ignat Gheorghe: vorbiţi povești, acolo sunt oameni care 
răspund pentru lucrare.

D.nul Platon Mihail: astea sunt invenţiile dumneavoastră, d.nul 
Marocico nu admite nicio abatere de la proiectul tehnic la nici o lucrare.

D.nul Trif Ioan: în spate, pe strada de lângă gaz se va face colectarea 
apelor pluviale, pentru că am discutat în discuţiile cu oamenii. Astea 
nu le zic de la mine, în multe locuri nu s-a schimbat conducta de apă 
care vine de la cămin, s-au dat bani și lucrarea nu s-a făcut, o să fim 
nevoiţi să spargem asfaltul.

D.nul Duma Ioan Cosmin: se va face peste tot.
D.na Pop Otilia: să lămuresc cu d.nul Trif, d.nul Cucută Traian și-a 

dat demisia, a avut multe reclamaţii din partea școlilor de pe sate,  pe 
urmă s-a căutat o persoană pregătită și profesională și nu pe bază de 
carnet de partid. Lucra în domeniu și pe baza recomandării făcute de 
directoarea Liceului economic, a fos angajat d.nul Anghel.

D.nul Trif Ioan: d.lor colegi, și d.na Culcear n-a fost dată afară, 
și-a dat ea demisia pentru că d.nul primar a făcut troacă de porci cu 
ea și aici în ședinţe de Consiliu Local. Nu a fost dată afară și-a dat ea 
demisia, a plecat de bună voie datorită atitudinii pe care a avut-o 
d.nul Culcear în Consiliul Local.(vacarm).

D.nul Liţ Alexandru:  nu aveţi dreptate.
D.nul Culcear Florin: Va merge și mai departe va deschide acţiune  

în instanţă pentru abuz în serviciu, pentru că am înregistrări cu ce 
spunea d.nul primar.

D.nul Gyulai Jozsef: referitor cu bani daţi la parohii, cu cei 20000 
lei primiţi am turnat fundaţia capelei.

D.nul Culcear Florin constată că au fost epuizate toate punctele 
de pe ordinea de zi și declară închisă ședinţa de lucru a Consiliului.

PReŞediNTe de ŞediNŢĂ,                       CONTRASeMNeAZĂ,
       CULCeAR FLORiN                                 p.SeCReTAR, PLATON MihAiL
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Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local 
ROMÂNiA
JUdeŢUL MUReŞ
CONSiLiUL LOCAL AL ORAŞULUi  UNgheNi
Nr. 7095 din 24.11.2015

MiNUTA
ședinţei ordinare din 24.11.2015

a Consiliului Local al orașului Ungheni

Din numărul total de 15 de consilieri in funcție, sunt prezenţi la 
ședintă 14 consilieri, apoi 13 consilieri, ședinta fiind legal constituită. 
In cadrul ședintei au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 67/24.11.2015 
privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2015 –
cu 11 voturi pentru și 3 abţineri:Trif Ioan, Culcear Florin, Moldovan Ioan.

2. Hotărârea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 68/24.11.2015 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în 
orașul Ungheni-cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Culcear Florin, 

2 abţineri: Trif Ioan, Moldovan Ioan; 
3. Hotărârea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 69/24.11.2015 

privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru 
locuințele destinate închirierii, construite din fonduri ANL cu 13 
voturi pentru, 1 abţinere: Trif Ioan.

4. Hotărârea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 70/24.11.2015 
privind reglementarea situației juridice a unor străzi aflate pe 
teritoriul UAT Ungheni, jud. Mureș, înscrise în anexa nr.89 din HGR 
nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al jud. Mureș, precum 
și al municipiilor, orașelor și comunelor din jud. Mureș și aprobarea 
modificării HCL nr. 20 din 03.06.2001 privind însușirea inventarului 
domeniului public al orașului Ungheni cu  12  voturi pentru și 1 
abținere – Trif Ioan.

5. Hotărârea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 71/24.11.2015 
privind aprobarea rețelei scolare a unităților de învățământ de stat din 
Orașul Ungheni, pentru anul școlar 2016-2017 cu 13 voturi pentru.

6. Hotararea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 72/24.11.2015 
privind aprobarea Actului adițional nr.1 din data de 14.10.2015 la 
Contractul de concesiune nr.1797/27.04.2012 cu 11 voturi pentru, 2 
abţineri: Trif Ioan, Moldovan Ioan.

7. Hotararea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 73/24.11.2015, 
privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.- cu 
13 voturi pentru.

8. Hotărârea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 74/24.11.2015, 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
de investiții: “Covor asfaltic teren sport Cerghid și Vidrasău, orașul 
Ungheni, Judeţul Mureș” cu 10 voturi pentru, 3 abţineri:Trif Ioan, 
Culcear Florin, Moldovan Ioan..

9. Hotararea Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 75/24.11.2015, 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
de investiții: „Reparaţii strada Eroilor și strada Răsăritului din Localitatea 
Vidrasău, Oașul Ungheni, Judeţul Mureș” cu 11 voturi pentru, 2 
abţineri:Trif Ioan,  Moldovan Ioan.

În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, minuta se 
va publica la sediul Primăriei orașului Ungheni.

         Președinte de ședinţă,                      p.Secretar,
               Culcear Florin                                                               Platon Mihai


