
Credincioșii din Ungheni și satele 
aparținătoare au avut parte de un 
eveniment religios deosebit la în-
ceputul lunii februarie. În cea de-a 
noua zi a acestei luni, un sobor de 
preoți din cadrul comunității, în 
frunte cu ÎPS Irineu de Alba Iulia a 
săvârșit slujba de sfințire a Capelei 
Mortuare din Ungheni. Acest edi-
ficiu s-a ridicat cu sprijinul şi prin 
finanţarea Consiliului Local Un-
gheni, a primarului Victor Prodan 
şi a numeroşi credincioşi care s-au 
alăturat acestui proiect, coordonat 
de preotul paroh Ioan Man. “Este 
un moment important și deose-
bit pentru toți cei care locuiesc în 
zona noastră. Avem onoarea de a fi 

alături de noi ÎPS Irineu iar pe lângă 
aspectul religios, cetățenilor le va fi 
mult mai ușor de acum încolo cu 
o capelă în apropierea orașului.” a 
declarat primarul Victor Prodan.  
La eveniment au participat  alături 
de oficialităţile locale, Preasfinţia 
Sa Irineu de Alba Iulia, preoţii 
parohiilor ortodoxe aparţinătoare 
din punct de vedere administrativ 
oraşului Ungheni şi un număr con-
siderabil de credincioşi. Preasfinţia 
Sa i-a felicitat pe toţi cei care şi-au 
adus contribuţia la construirea 
acestui lăcaş destinat slujbelor de 
înmormântare, “loc unde se adună 
credincioşii pentru a plânge şi a se 
tângui”. 

Capela Mortuară din Ungheni a fost sfințită în prezența ÎPS Irineu de Alba Iulia

Orașul Ungheni are buget 
pentru anul 2015 

Orașul Ungheni are un buget de aproximativ 12 milioane lei, prevăzut pentru anul 2015. Proiectele pre gă
tite de echipa Primariei și votate de consilierii locali vor fi finanțate atât din bugetul local, cât și din bani eu
ropeni. Vor fi continuate unele lucrări începute în anii trecuți și vor fi inițiate lucrări noi. Strada Mureșului, 
prima stradă asfaltată din Ungheni, va fi terminată în acest an, odată cu turnarea stratului de uzură. Vor 
continua, deasemenea, lucrările la rețelele de apă potabilă, canalizare și electricitate. Totodată, echipa 
Primăriei speră să obțină bani europeni pentru asfaltarea a cinci străzi din Ungheni și Cerghid.

Contract semnat pentru tronsonul 
de autostradă UngheniOgra  
Orașul Ungheni are toate șansele să devină un punct im-
portant în comunicațiile rutiere ale țării. Construcția 
Autostrăzii Turda-Tîrgu-Mureș face pași importanți spre 
începerea lucrărilor. Sectorul de autostradă de la Turda la 
Tîrgu-Mureș a fost împărțit în cinci loturi. În urma licitației 
a fost contestat un singur lot, cel de peste 17 kilometri, cu-
prins între Iernut și Chețani. În data de 24 februarie a fost 
semnat contractul pentru lotul 2 Ungheni – Ogra, care are 
o distanță de 10 kilometri.

Vă doresc o primăvară însorită 
și plină de speranță! 
Venirea primăverii semnifică pentru mulți dintre noi 
revenirea la viață a naturii, renașterea sentimentelor bune 
și curate, începerea lucrărilor câmpului și anotimpul de-
dicat femeilor din viața noastră. Data de 1 Martie a marcat 
prima zi de primăvară calendaristică și cu această ocazie 
vă doresc multă sănătate și succes în îndeplinirea planuri-
lor pentru acest an. Să ne bucurăm împreună de revenirea 
la viață a naturii, de culoarea verde a pământului și de un 
nou început. 
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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. 

Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian 
Dobre, a fost numit membru supleant al Comi-
tetului European al Regiunilor, începând cu 27 
ianuarie 2015. Delegația României este formată 
din 30 de politicieni de la nivel local, propuși de 

Guvernul României și aprobați oficial de Consiliul 
European. Durata mandatului este de cinci ani. 
Politicienii de la nivel local și regional se reunesc 
la Bruxelles de cinci ori pe an, în sesiune plenară, 
pentru a dezbate prioritățile politice și pentru a 

adopta avize pe marginea legislației UE. “Rolul 
acestui organism este, în primul rând, unul de 
dezbatere. Cred că principala dezbatere purtată 
în acest comitet este legată pe rolul regiunilor 
în dezvoltarea națională. Cred că în ceea ce 
privește regiunile, noi încă trebuie să ne punem 
mult la punct. România nu are un model de re-
gionalizare. Din acest punct de vedere, consider 
că este foarte important să avem cât mai mulți 
oameni în acest Comitet European al Regiunilor. 
În Europa există tot felul de mișcări, de obținere 
a autonomiei pentru diverse regiuni. Cred că tre-
buie să observăm și să dezbatem ce înseamnă au-
tonomie și ce înseamnă dezvoltare. Din punctul 
nostru de vedere nu poate exista autonomia unei 
regiuni fără să existe dezvoltarea acelei regiuni“ a 
declarat președintele Consiliului Județean Mureș, 
Ciprian Dobre. 
Comisia, Consiliul şi Parlamentul European tre-
buie să consulte Comitetul Regiunilor înainte 
de luarea unor decizii în domenii care privesc 
administraţia locală şi regional. Comitetul Eu-
ropean al Regiunilor există din 1994, ca urmare 
a semnării Tratatului de la Maastricht. A fost 
înființat pentru ca administrațiile locale și regio-
nale să poată fi reprezentate la nivelul Uniunii 
Europene.

Sensul giratoriu de la Moară, investiție pentru siguranța circulației

Primăria orașului Ungheni a finalizat încă din luna decembrie a anului 2014 lucrările de amplasare a unui stâlp de iluminat care să 
facă circulația rutieră mult mai sigură. Consiliul Județean Mureș a finalizat în proporție de 90% lucrările la sensul giratoriu amplasat la 
intersecția a trei drumuri importante, drumul european e 60 şi drumurile judeţene UngheniAcăţari şi UngheniTârnăveni. Construcţia 
efectivă a sensului a fost făcută în decursul unei luni, astfel că cei care tranzitează zona economisesc mult timp atunci când vine vorba de 
intersecţia drumului european cu cele două drumuri judeţene. 

Datoria Primăriei Ungheni în cadrul acestei in-
vestiții era aceea de a asigura iluminarea sensului 
giratoriu, pentru ca pe timp de noapte, circulația să 
fie una sigură pentru șoferii care tranzitează zona. 
Ultimul pas înainte de recepția lucrării este turna-
rea stratului de uzură în sensul giratoriu, după cum 
afirma la finalul anului trecut președintele Consiliu-
lui Județean Mureș, Ciprian Dobre. „Circulaţiei din 
judeţul Mureş îi lipsea acest sens giratoriu şi cred că, 
având sprijinul Companiei Naţionale de Drumuri 
şi Autostrăzi şi subliniez acest lucru, am făcut 
echipă cu această instituţie, am reuşit într-o lună 
şi jumătate să terminăm în proporţie de 90% acest 
sens giratoriu. Şi asta pentru că stratul de uzură 
în acest sens giratoriu o să-l turnăm la primăvară 
când temperaturile vor permite acest lucru. Tot 
ce s-a turnat până acum, stratul de asfalt, este o 
compoziţie care se pretează la turnare şi la temper-
aturi mai mici însă stratul de uzură îl vom turna în 
luna martie atunci când probabil temperaturile o 
vor permite.” a afirmat liderul CJ Mureș. 

O construcție pentru siguranță
Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan a 
mulţumit echipei Consiliului Judeţean Mureş pen-
tru sprijinul acordat în această problemă. El a vor-
bit despre greutatea pe care o întâmpinau șoferii 
și timpul de așteptare la intersecția de la Moară. 

“Traficul de la Moară era extrem de greoi înainte. Se 
aștepta chiar și câte 15 minute în acea intersecție. 
Siguranța traficului rutier era extrem de scăzută 
iar construcția unui sens giratoriu era absolut 

necesară. Schimbările se văd acum cu ochiul liber. 
Nu mai avem cozi la intersecția drumului european 
cu cele două drumuri județene, sensul giratoriu este 
luminat noaptea iar circulația este sigură. Ultimul 

pas este turnarea stratului de uzură pentru ca, 
mai apoi, să putem spune că investiția Consiliului 
Județean Mureș în orașul Ungheni a fost finalizată”, 
a declarant edilul orașului Ungheni. 

Primăria Ungheni a montat un stâlp 
de iluminat care face construcția mai sigură Sensul giratoriu de la Moară este finalizat în proporție de 90%

Ciprian dobre, membru supleant în Comitetul european al Regiunilor

Comitetul european al Regiunilor

Ciprian dobre, preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş 

Sursa: henn ATTILA



Venirea primăverii semnifică pentru mulți dintre 
noi revenirea la viață a naturii, renașterea sen-
timentelor bune și curate, începerea lucrărilor 
câmpului și anotimpul dedicat femeilor din viața 
noastră. Data de 1 Martie a marcat prima zi de 
primăvară calendaristică și cu această ocazie 
vă doresc multă sănătate și succes în îndeplini-
rea planurilor pentru acest an. Să ne bucurăm 
împreună de revenirea la viață a naturii, de culoarea 
verde a pământului și de un nou început. Pornim 
împreună pe un nou drum, unul plin de forță și 
speranță în îndeplinirea obiectivelor asumate de 
echipa Primăriei Ungheni și Consiliul Local, pen-
tru anul 2015. Vom avea lucrări importante pen-
tru orașul nostru și pentru satele aparținătoare. 
Toate acestea pentru dumneavoastră, cetățenii 
din Ungheni, cei care sunt principalii beneficiari ai 
muncii administrației publice locale. 

8 Martie, ziua femeilor 
din viața noastră 
Începutul de primăvară este marcat și de o altă 
sărbătoare extrem de importantă, 8 Martie. 
Este ziua în care ne arătăm recunoștința și apre-
cierea pentru femeile din viața noastră. Este o 
zi în care găsim câteva momente în care ne ui-

tăm în ochii soției noastre, în ochii mamei, și îi 
mulțumim pentru că este alături de noi, pentru 
că ne sprijină, pentru că arată putere atunci când 
vine vorba despre educarea copiilor, administra-
rea casei sau alte lucruri importante din viața 

familiei. Le doresc tuturor femeilor din Ungheni 
și satele aparținătoare, mame, fiice, bunici, multă 
sănătate și bucurii odată cu venirea primăverii. 
Le mulțumesc pentru că sunt în fiecare zi alături 
de noi și dau o notă deosebită vieții sociale din 

Un gheni. Mamelor le mulțumesc pentru grija și 
atenția dovedită în creșterea copiilor, educarea 
acestora și îndrumarea pe căile potrivite ale vieții. 
La mulți ani, sănătate și bucurii! 

Victor Prodan, primarul orașului Ungheni 
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Vă doresc o primăvară însorită și plină de speranță! 

Prima zi de primăvară la Ungheni

 La mulţi ani, doamnelor şi domnişoarelor din Ungheni

Prima zi de primăvară calendaristică a anului 2015 a fost 
una cu adevărat însorită și frumoasă în județul Mureș. Vre-
mea bună i-a scos pe locuitorii orașului Ungheni din case. 
Mulți dintre ei au preferat să se bucure de soare, să facă 
scurte plimbări sau să schimbe câteva vorbe cu vecinii și 
prietenii. Bunicile au ieșit cu nepoții și nepoatele la plim-
bare, cei mici și-au scos bicicletele la o primă plimbare în 
acest an iar cei în vârstă au preferat chiar și câteva minute 
de odihnă pe o bancă. Vă propunem câteva imagini din 
centrul orașului Ungheni, la început de primăvară. 

În așteptarea autobuzului

În drumul spre casă

Cei mai activi în prima zi a primăverii au fost bărbații Ungheniul, scăldat de razele soarelui

La odihnă pe bancă în centrul Ungheniului

Copiii sau bucurat de soare alături de părinți și bunici

Orele amiezii au adus și agitație pe strada principală

Unii unghenari au au mers la cumpărături
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Orașul Ungheni are toate șansele să devină un 
punct important în comunicațiile rutiere ale țării. 
Construcția Autostrăzii Turda-Tîrgu-Mureș face 
pași importanți spre începerea lucrărilor. Sectorul 
de autostradă de la Turda la Tîrgu-Mureș a fost 
împărțit în cinci loturi. În urma licitației a fost con-
testat un singur lot, cel de peste 17 kilometri, cu-
prins între Iernut și Chețani. În data de 24 fe bruarie 
a fost semnat contractul pentru lotul 2 Ungheni 
– Ogra, care are o distanță de 10 kilometri. Con-
tractul a fost atribuit asocierii Strabag SRL – Straco 
Grup SRL și are o valoare de 251,3 milioane de 
lei plus TVA, adică aproape 70 milioane de euro.  
Finanțarea proiectului este asigurată din Fon-
duri de Coeziune (85%) și bugetul de Stat (15%). 
“Obiectivul specific al contractului este realizarea 
Autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, 
Lot 2: Ungheni – Ogra, km 4+500 – km 14+605 şi 
remedierea eventualelor defecte ale acestor lucrări 
în Perioada de Notificare a Defectelor, în confor-
mitate cu prevederile Contractului de Lucrări”, 
precizează CNADNR. Contractul are o durată de 

60 de luni, dintre care 12 luni pentru execuție.

Cine sunt câștigătorii desemnați 
pentru autostradă 
Asocierea SC Geiger Transilvania SRL - Wilhelm 
Geiger GmbH & Co.KG va realiza proiectarea şi 
execuţia secţiunii 2A Ogra - Câmpia Turzii, Lotul 
1 (3,6 kilometri), valoarea contractului fiind de 
peste 55,78 milioane de lei fără TVA. Durata de 

execuţie este de 16 luni iar perioada de garanţie 
de 4 ani. Companiile JV SC Strabag SRL - SC 
Straco Grup SRL vor realiza Lotul 2 al secţiunii 
Ogra - Câmpia Turzii (17,9 km) într-un contract 
în valoare de peste 397,718 milioane de lei fără 
TVA. Durata execuţiei este de 16 luni iar perioa-
da de garanţie de 4 ani. Câștigătorii au fost însă 
contestați în urma licitației.  
Asocierea SC Straco Grup SRL - SC Specialist Con-

sulting SRL - SC Total Road SRL va realiza Lotul 
3 al secţiunii Ogra - Câmpia Turzii (15,7 km) iar 
valoarea contractului depăşeşte 279,744 milioane 
de lei fără TVA. Durata execuţiei este de 16 luni 
iar perioada de garanţie de 4 ani. Pentru realiza-
rea Lotului 1 Târgu Mureş - Ungheni şi drum de 
legatură, în lungime de 9,2 kilometri, câştigătorul 
desemnat este asocierea Lemacons Vega 93 - Ar-
cada Company. Valoarea contractului este de 
peste 179,787 milioane de lei fără TVA iar durata 
execuţiei 12 luni. Perioada de garanţie este de 
patru ani. Lotul 2 Ungheni - Ogra (10,10 km) al 
autostrăzii Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea 
va fi realizat de asocierea JV SC Strabag SRL - SC 
Straco Grup SRL într-un contract de peste 251,349 
milioane de lei, fără TVA. Durata execuţiei este de 
12 luni iar perioada de garanţie de patru ani.
Autostrada Câmpia Turzii - Ogra - Târgu Mureş 
are o lungime de 56,5 kilometri și va fi construită 
în cadrul unui proiect cu o valoare totală de peste 
1,164 miliarde de lei realizat cu fonduri europene 
nerambursabile.

Consilierii locali din Ungheni au aprobat în ședința din luna februarie bugetul orașului pentru anul 2015. după o serie de dezbateri și discuții pe marginea sumelor 
alocate atât pentru funcționare cât și pentru investiții, bugetul a fost adoptat cu 8 voturi “pentru” și 7 abțineri. Consilierii care sau abținut de la vot sunt Chirilă 
Otilia, Culcear Florin, gyulai Jozsef, Moldovan Crinișoara, Moldovan Ioan, nyaradi Ioan și Trif Ioan. 

Pentru anul 2015 Primăria orașului Ungheni are un buget de 12,073 
milioane de lei la capitolul venituri și 12,582 milioane de lei la capi-
tolul cheltuieli. Diferența de 509 mii lei va fi acoperită din excedentul 
bugetar al anului 2014, adică banii care nu au fost cheltuiți anul trecut. 
Banii au fost împărțiți în două mari categorii: capitolul de funcționare 
a Primăriei și a serviciilor din subordine, care au primit suma de 7,357 
milioane de lei și 5,225 milioane de lei la capitolul investiții. În acest 
an, pentru Ordinea Publică a fost alocată suma de 459 mii lei, pentru 
Învățământ au fost alocați 2,33 milioane de lei, Cultura și Sportul au 
primit suma de 536 mii lei. Pentru Asistență Socială consilierii locali 
au votat suma de 383 de mii lei, Serviciile pentru Populație au primit 
suma de 531 de mii lei. Pentru întreținerea drumurilor și podurilor 
vor fi cheltuiți 200 de mii lei iar pentru canalizare a fost alocată suma 
de 445 mii lei. La capitolul Investiții, consilierii locali au votat câteva 
sume extrem de importante pentru proiectele de dezvoltare ale 
orașului și satelor aparținătoare. Potrivit proiectului de buget, dis-
pensarul uman din localitatea Vidrasău a primit suma de 110 mii lei, 
pentru intabularea străzilor a fost alocată suma de 100 mii lei, pentru 
modernizarea cartierului de blocuri din Zona Gară au fost alocați 1,9 
milioane de lei iar pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de canali-
zare au fost alocați 2,86 milioane de lei. Totodată aleșii locali au alo-
cat suma de 37 de mii lei pentru extinderea rețelei de iluminat public, 
30 de mii de lei pentru extinderea rețelei de apă și suma de 20 de mii 
de lei pentru finalizarea lucrărilor de pe strada Mureșului. 

discuții aprinse pe marginea bugetului 
Aleșii locali au dezbătut proiectul de buget pentru anul 2015, au 
venit cu întrebări și propuneri pe diverse teme. “La „Alte servicii cul-
turale”, nr. crt. VII.3, cap. 20.30.30 - Cheltuielile cu evenimente, eu 
aș propune să schimbăm suma, să rămână 80 mii lei la „Asociații și 
fundații” și 50 mii lei la cheltuieli cu evenimentele, pentru că practic 
avem două asociații care ne reprezintă și își fac treaba. La nr. crt. 
VII.5 ”Servicii religioase” s-au prevăzut 100 mii lei întradevăr am în-
trebat și eu și mi s-a răspuns că nu este nici o cerere depusă pentru 
anul acesta înafară de proiectul d-lui Gyulai.  Nu trebuie dat nici 
un ban până nu aduc deconturile pe 2013 - 2014. A făcut dl. Duma 
două cereri și numai o parte din parohii au avut documente justifi-
cative. Spre surprinderea mea plăcută, dl. Ilieș a prezentat în fiecare 
trimestru un decont. Și asociația sportivă trebuie să aducă decontul. 
La proiecte noi în anul 2015, în cadrul proiectului de modernizare 
va intra și strada Bazei până la calea ferată, sau numai efectiv zona 
dintre blocuri.” a declarant consilierul Vasile Teleptean în timpul 
ședinței. Cheltuielile de funcționare au fost deasemenea, în vi-
zorul consilierilor locali. “Primăria orașului Ungheni este o primărie 
bogată, are mulți bani din taxe și impozite și majoritatea cheltuie-
lilor de funcționare s-ar putea acoperi din aceste taxe și impozite. 
Consider că impozitul pe venituri, s-au dat 3.500.000 lei, aceste veni-
turi trebuiau puse toate pe dezvoltare, și nu băgate la cheltuieli de 
funcționare. S-au dat 2.600.000 lei la investiții și 1 milion și ceva s-au 
reținut pentru cheltuieli cu rente. La venituri, consider că trebuiau 

majorate veniturile proprii cel puțin cu 100.000 lei din lucrările care 
se fac cu buldoexcavatorul, pentru că la cheltuieli ați prins 10.000 
l. motorină care se consumă în anul 2015.” a spus consilierul Ioan 
Moldovan, în cadrul ședinței. Consilierii au dezbătut și probleme 
de infrastructură. “Cum trece iarna, ar trebui începute lucrările la 
drumuri, mai ales în zona blocurilor. Nu ați prevăzut în bugetul local 
nici un metru de trotuar. Orașul Ungheni nu are pe partea dreaptă 
deloc trotuar, iar trotuarul care există este degradat. Dacă nu sunt 
bani, cel puțin cu persoanele cu ajutor social să fie pus pământ și 
așezate dalele. Ați prevăzut ceva bani pentru canalizarea pluvială, 
unde veți introduce conducta? Dacă apa pluvială nu poate merge 
în canalizare, cu siguranță va ajunge în șanț la dl. Buta. Acel șanț 
trebuie decolmatat.” a declarant consi lierul Gyulai Jozsef. 
Primarul orașului, Victor Prodan, s-a declarat mulțumit de modul în 
care a decurs ședința și a mulțumit consilierilor locali care au votat 
pentru viitorul orașului Un gheni și al satelor aparținătoare.

 Bugetul anului 2015, între investiții și funcționare

Contract semnat pentru tronsonul de autostradă UngheniOgra

Autostrada A3 Câmpia Turzii - Târgu-Mureş

Lucrări la supratraversarea râului Mureş

Şcoala Gimnazială Emil Drăgan Ungheni

Primăria oraşului Ungheni
Strada Mureşului va fi terminată în acest an, 
după turnarea stratului de uzură
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Orașul Ungheni are un buget de aprox. 12 milioane lei, prevăzut pentru anul 2015. Proiectele pregătite de Primăria orașului Ungheni și votate de consilierii locali 
vor fi finanțate atât din bugetul local, cât și din bani europeni. Vor fi continuate unele lucrări începute în anii trecuți și vor fi inițiate lucrări noi. Strada Mureșului, 
prima stradă asfaltată din Ungheni, va fi terminată în acest an, odată cu turnarea stratului de uzură. Vor continua, deasemenea, lucrările la rețelele de apă potabilă, 
canalizare și electricitate. Totodată, echipa Primăriei speră să obțină bani europeni pentru asfaltarea a cinci străzi din Ungheni și Cerghid.

Edilul de Ungheni, Victor Prodan a fost prezent sâmbătă, 28 februa-
rie, la Antena 1 Tîrgu-Mureș, unde a prezentat și dezbătut bugetul 
din anul 2015, a subliniat prioritățile Primăriei și Consiliului Local, 
însă a vorbit și despre proiectele pe termen lung, cum ar fi con-
struirea unui nou pod peste râul Mureș și a unei grădinițe pentru 
copiii din Ungheni și satele aparținătoare. “Bugetul pentru acest an 
este de 12 milioane lei. Vreau să vă spun că în acest an, după ce am 
scăzut cheltuielile pentru funcționare am rămas cu aproximativ 5,22 
milioane de lei pentru dezvoltare, pentru investiții. Știți că în acest 
an ne-au fost tăiați aproape 500 mii lei, însă ni s-a promis de către 
domnul ministru al Finanțelor, că la următoarea rectificare de buget 
banii care ne-au fost tăiați se vor da înapoi. Eu cred că au tăiat acei 
bani fără să își dea seama, din inconștiență. Asociația Orașelor din 
România a avut o întrevedere cu domnul ministru, la care au par-
ticipat aproximativ 25 de primari din toată țara. Inițial era vorba ca 
fiecare județ să fie reprezentat de un primar de oraș însă la această 
întrevedere nu au ajuns toți primarii. Eu am urmărit să aflu de ce 
s-au furat acei bani de la comunitatea pe care o reprezint.” a declarat 
primarul Victor Prodan la postul de televiziune.  

Victor Prodan vrea o rectificare 
a sumei primite de la guvern
Edilul a participat la întâlnirea cu ministrul Finanțelor, Darius-Bog-
dan Vâlcov și i-a adresat acestuia o întrebare legată de modul în 
care au fost distribuiți banii. “Eu am luat cuvântul și l-am întrebat 
foarte clar pe domnul ministru de ce a luat acei bani. Eu nu am fost 
niciodată invidios pe comunitățile care au primit bani mai mulți. 
E foarte bine că ministerul a dat bani mai mulți unor comunități 
dar nu îmi luați mie. Pentru că eu, ca primar tânăr, am preluat o 
comunitate care nu avea nici măcar un metru de asfalt, cu străzi 
care nu aveau apă potabilă iar ministerul, în loc să ne sprijine, să ne 
ofere bani pentru a ne putea dezvolta, a preferat să ne ia acei bani. 
Domnul ministru a dat un răspuns evaziv spunând că Guvernul este 
unul social-democrat, iar banii sunt luați de la bogați și dați la săraci. 
Cu tot respectul pentru comunitățile mai sărace, însă nu mi se pare 
normal să se întâmple acest lucru. Din această cauză, de 25 de ani, 
țara noastră nu funcționează bine. Nu putem să funcționăm. Tre-
buie să îi dăm omului o undiță, nu pește. De aceea sunt liberal pen-
tru că susțin ideea creării locurilor de muncă. Oamenii nu trebuie 
să aibă mereu mâna întinsă, ci să li se ofere oportunități pentru a se 
dezvolta. Nu cred că este normal să susținem lipsa muncii. Aștept ca 
acești bani să fie redați locuitorilor din Ungheni odată cu prima rec-
tificare. Eu totuși sunt mulțumit pentru că, față de alte comunități, 
orașul nostru are un buget. Un buget nu foarte mare, dar echilibrat 
și dacă îl administrăm bine ne putem atinge obiectivele propuse în 
anul 2012.” a mai spus Victor Prodan. 

Investiții importante pentru Ungheni în 2015
Primarul Victor Prodan a făcut și o trecere în revistă a principalelor 
proiecte din acest an. El a vorbit atât despre strada Mureșului, care 
va fi finalizată în acest an, dar și despre alte lucrări care vor începe 
în scurt timp. “Pentru acest an am proiectat câteva investiții im-
portante. Vorbim despre finalizarea străzii Mureșului, prin turnarea 
stratului de uzură, odată cu venirea primăverii și a temperaturilor 
care pot permite o lucrare de calitate. Al doilea obiectiv important 

este finalizarea Dispensarului Uman din satul Vidrasău. Acolo avem o 
investiție începută anul trecut, când am alocat un miliard de lei vechi. 
Anul acesta am alocat 110 mii lei pentru a putea să terminăm această 
lucrare. Cea mai mare investiție pe care o facem din bugetul local, 
încă nu a existat în Ungheni o asemenea investiție, este vorba despre 
1,9 milioane de lei care vor fi folosiți pentru reabilitarea și asfaltarea 
cartierului de blocuri din zona Gării. Acolo vor fi patru investiții ex-
trem de importante pentru comunitatea din Ungheni. Începem cu 
problema apei pluviale care este o problemă extrem de mare în zona 
blocurilor și cu ocazia aceasta o să dirijăm apele pluviale. După aceea 
vorbim despre asfaltare și crearea unor locuri de parcare. Îi anunț pe 
cetățeni că vom crea aproximativ 280 de locuri de parcare. Vom face 
deasemenea trotuare pe care le vom asfalta pentru că am considerat 
că este important mai ales pentru copiii care se joacă în zonă. Aceștia 
folosesc role iar trotuarele asfaltate vor fi spațiul perfect pentru acest 
hobby, dacă îl pot numi așa. În plus eu cred că este mult mai bine să 
asfaltăm trotuarele, sunt mai ușor de întreținut și cred că este mai 
elegant. Iată că în acest an orașul Ungheni și satele aparținătoare vor 
avea parte de investiții foarte mari. Mă gândesc aici la cetățenii din 
zona blocurilor care se trezesc în fiecare dimineață și pleacă spre locul 
de muncă prin noroi. A fost prioritatea mea numărul unu din alegeri 
și le mulțumesc celor din zonă că au avut răbdare și m-au susținut 
în această problemă. Aș fi vrut să rezolvăm această problemă anul 
trecut însă am preferat să schimbăm rețeaua de apă potabilă, care 
era învechită. Vreau să le spun din nou celor din zonă că înainte de 
asfaltare vor face și branșamentele de apă potabilă la intrarea în fie-
care scară de bloc.” a subliniat primarul de Ungheni.  

Cinci străzi asfaltate din bani europeni 
Echipa Primăriei Ungheni a finalizat acum câteva zile proiectul de 
asfaltare a cinci străzi din Ungheni și satele aparținătoare din bani 
europeni. Proiectul a fost depus la centrul din Alba Iulia iar liderul 
administrației publice locale speră ca în luna martie sau aprilie să 
fie semnat contractul. “Avem un proiect important pentru acest an. 
Trebuie să recunosc că este un proiect mai vechi, din anul 2009, un 
proiect pe care noi l-am reluat în acest an cu diverse modificări și 
prin care sperăm să obținem fonduri europene pentru asfaltarea a 

cinci străzi. Chiar în data de 27 februarie am terminat proiectul 
tehnic și l-am dus la Alba Iulia. Sperăm să nu fie probleme cu acest 
proiect, să nu mai solicite lămuriri. Dacă totul va decurge normal, 
atunci până în data de 13 martie cei de la Alba Iulia vor veni în teren 
urmând ca până la sfârșitul lunii martie să semnăm contractul și să 
începem achizițiile. Anul acesta ar trebui să fie finalizată lucrarea 
și eu țin mult la acest proiect pentru că împreună cu echipa din 
Primărie am lucrat mult la acesta. Nu vreau să mai avem parte de 
piedici, ci să terminăm asfaltarea străzilor Stadionului, Tineretului 
și Gării dar și a două străzi din Cerghid. Valoarea proiectului este de 
aproximativ 5,3 milioane lei iar până la finalul anului 2015 lucrările 
trebuie să fie finalizate.” a spus edilul Victor Prodan. 
Primarul a mai prezentat câteva informații și despre alte lucrări 
care vor începe după ce condițiile meteorologice o vor permite. 
“Vom face extinderea rețelei de apă potabilă în localitatea Șăușa, 
extinderea rețelei de apă potabilă în orașul Ungheni, realizarea 
branșamentelor pentru apă în zona blocurilor, extinderea rețelei 
electrice în Ungheni și iluminatul stradal. Sunt străzi care necesită 
acest lucru iar cetățenii au cerut introducerea de curent electric. 
Vom prelungi rețeaua de canalizare până la baza sportivă și vom re-
aliza și alte investiții în Ungheni. Anul acesta se vor desfășura lucrări 
la stațiile de epurare din localitățile Vidrasău și Recea. Stația de epu-
rare de la Vidrasău este finalizată iar în acest an este nevoie doar de 
dotarea acesteia cu echipamentele și aparatura necesară. Vom face 
branșamentele în acest an în satele Cerghid și Vidrasău și Morești. 
Dacă timpul ne permite, noi am vrea ca în proporție de 95% să 
terminăm canalizarea în acest an. Se vor realiza proiecte de atragere 
a fondurilor europene în scopul folosirii acestora la construcția unei 
grădinițe, a unui pod peste râul Mureș în satul Șăușa dar și pen-
tru izolarea blocurilor. Avem un proiect făcut pentru reabilitarea 
termică a blocurilor însă așteptăm să se dea drumul la fonduri. Vom 
termina terenul de sport din localitatea Cerghid. Cred că anul 2016 
trebuie să ne prindă cu foarte multe proiecte pentru că este păcat 
să nu accesăm fondurile nerambursabile europene. Eu cred că este o 
oportunitate pentru toți primarii și toate comunitățile atragerea de 
fonduri europene care să ajute la investiții și dezvoltare.” a concluzio-
nat primarul Victor Prodan în cadrul emisiunii. 

Victor Prodan: “În anul 2015 avem proiecte 
finanțate din bugetul local și fonduri europene” 

Primarul Victor Prodan a prezentat proiectele oraşului 
la Antena 1 Târgu-Mureş

Izolarea termică a blocurilor rămâne 
pe lista de priorități a Primăriei

Activităţile culturale vor fi finanţate corespunzător
şi în anul 2015

Vor continua lucrările la reţeaua de apă, 
canalizare şi electricitate Zona blocurilor are nevoie de asfaltare şi trotuare
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ROMÂnIA
JUdeTUL MUReŞ
COnSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  UnghenI
nr. 793 din 10.02.2015

PROCeS VeRBAL

Încheiat azi, 10.02.2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Lo-
cal al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 15 consilieri 
locali, şedinţa fiind legal constituită. Mai participă la ședința consi-
liului dl. Pătran Aurelian, administrator public, dl. Alb Ioan, coordo-
nator Poliția Locală Ungheni și preot Suciu Iulian. 
Dl. Liț Alexandru, prezintă Convocatorul nr. 741 din 06.02.2015 prin 
care a fost convocat Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă 
ordinară, cu următoarea:

ORdIne de ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului 
Ungheni pentru anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local Ungheni pentru o perioadă de 3 luni (martie 2015 
- mai 2015) - iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului 
Ungheni în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect 
Mureș” - iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului 
autorității pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dez-
voltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureș” aprobarea Master 
Planului revizuit pentru sectorul de apă și canal a județului Mureș 
- iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului 
autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. ”Aqua Invest 
Mureș” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele 
fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C. 
„Aquaserv” S.A., anexă la Contractul de delegare nr. 22/202.662/2010 
- iniţiator primar Prodan Victor;
6. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului 
autorității pentru a vota în Adunarea Generală modificarea Statu-
tului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureș” 
conform H.G. nr. 742/2014 - iniţiator primar Prodan Victor;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de in-
teres local pentru persoanele apte de muncă din familiile benefi-
ciare de venit minim garantat pentru anul 2015 - iniţiator primar 
Prodan Victor;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării unor contracte de 
concesiune pentru terenurile din domeniul privat al orașului Un-
gheni, pășuni din islazul comunal - iniţiator primar Prodan Victor; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților 
de învățământ de stat din orașul Ungheni, pentru anul școlar 2015 - 
2016 - iniţiator primar Prodan Victor;
10. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului 
Ungheni pentru anul 2014 - iniţiator primar Prodan Victor;
11. Diverse.

Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței extraor-
dinare a Consiliului Local din data de 16.12.2014 și se aprobă cu 14 
voturi pentru și 1 abținere - Nyaradi Ioan. 
Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței extraor-
dinare a Consiliului Local din data de 09.01.2015 și se aprobă cu 12 
voturi pentru și 3 abțineri - Moldovan Ioan, Nyaradi Ioan și Telep-
tean Vasile. 
Se supune la vot aprobarea ordinei de zi, aceasta aprobându-se cu 
15 voturi pentru.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 al ordinei de zi privind 
aprobarea bugetului local al orașului Ungheni pentru anul 2015.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii și 
comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico-
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil din 
partea comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecția me-
diului și turism din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. Trif Ioan: Uitându-mă peste acest buget, rămân din nou surprins 
că pe satele aparținătoare orașului Ungheni, intrăm în al patrulea 
an și nu s-a făcut absolut nimic. La Cerghid s-a început un teren 
de fotbal, așa a rămas. Sper ca dl. Ignat să se lupte pentru Cerghid, 
să obțină și dânsul bani, că astfel cum e prevăzut bugetul, nici anul 
acesta Cerghidul nu o să facă nimic. Cerghizel: idem și la fel, în 4 
ani nimic nu s-a făcut; și ce a fost s-a distrus, trotuarele care au fost 
făcute, nu au fost întreținute. Nu este repartizată nici o sumă de bani 
nici pentru Cerghizel. Sper ca dna. Buta Monica și ceilalți 2 colegi de 
la Cerghizel să se lupte pentru Cerghizel și să obțină bani. Vidrasău: 

idem și la fel; acum a început acolo să se construiască un dispensar. 
Sper ca, la fel, consilierul de pe satul Vidrasău să nu accepte un ast-
fel de buget în care nu sunt prevăzute sume pentru satul Vidrasău. 
La Morești idem și la fel, nu s-a făcut nimic, în afară de faptul că 
poate s-a pus niște piatră. În buget nu a fost prinsă nici o lucrare de 
investiție în 4 ani de zile. Pe Șăușa idem și la fel, nu s-a făcut nimic. S-a 
prins, anul acesta, pentru parohii 100.000 lei, propun ca toți acești 
bani și sper să am susținerea U.D.M.R.-ului, să meargă pentru ca-
pela din cimitirul reformat și catolic. În legătură cu asfaltatul străzii 
Mureșului, această lucrare nu este prinsă în bugetul pe anul acesta 
pentru continuarea lucrării. Întrebare: câți bani s-au dat și câți mai 
trebuie dați pentru asfaltatul străzii Mureșului? S-a abandonat lu-
crarea, pentru că nu este prinsă în bugetul pe anul acesta? La căminul 
cultural și școala de la Cerghid curge apa pe pereți, propun să fie prinși 
bani în buget pentru remedierea acestei chestiuni. Trebuie reparate și 
întreținute trotuarele din toate localitățile. La Morești, după introdu-
cerea conductei de gaz, drumurile arată dezastru.
Dl. primar: Pentru căminul de la Cerghid sunt prinși bani, pentru 
reparații. Pentru strada Mureșului, o să prindem bani la următoarea 
rectificare de buget, nu am prins acum pentru că numai în vară o să 
asfaltăm, când o să fie 30 - 35 grade Celsius.
Dl. Trif Ioan: Câți bani mai trebuie dați?
Dl. primar: Undeva la 2 - 2,5 miliarde. Suntem cu plata la zi, nu s-a 
plătit un metru de asfalt în plus.
Dl. Culcear Florin: Ce înseamnă la „Autorități executive” la cheltuieli 
de personal, acea mentenanță pentru programele informative - 1 
miliard pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional?
Dl. primar: Acolo vin toate cheltuielile ce le avem pe primărie: 
mentenență la toate calculatoarele, trebuie să plătim agențiile care 
au programele. 
Dl. Culcear Florin: Dar astea se regăsesc și la „Alte servicii publice 
generale”, bănuiesc că merg împreună.
Dl. primar: Bineînțeles că merg împreună. Eu vă și spun cum am 
procedat când am construit bugetul, dacă doriți să aflați. Am redus 
puțin la fiecare capitol pentru a face economie.
Dl. Culcear Florin: Spuneți-mi dacă le percepeți ca o reducere a chel-
tuielilor lucrările de dezinsecție, actualizare program legislativ, servicii 
consultanță juridică, service sistem supraveghere video? Deci este o 
reducere a cheltuielilor, că eu văd că este vorba de aproape 1 miliard.
Dl. primar: Acolo este singurul domeniu unde am pus puțin mai 
mult, pentru dezinsecție și vă spun de ce: pentru că anul trecut am 
făcut dezinsecție și deratizare doar în zona blocurilor în Ungheni, iar 
anul acesta ne-am propus să mergem și pe sate.
Dl. Culcear Florin: La reclamă și publicitate ați făcut tot așa o ajustare 
„în jos” a banilor, este vorba de 46.000, anul trecut au fost doar 
30.000 lei. O altă cheltuielă care mi se pare mare este legată de acele 
evenimente atât de apreciate de d-voastră: 8 martie, 1 iunie, ziua 
eroilor, este vorba de 800 milioane de lei și mă gândesc că aici nu 
intră tot felul de donații și sponsorizări la Iernut și alte localități.
Dl. primar: Acolo trebuie proiect de hotărâre aparte.
Dl. Culcear Florin: Din suma aceasta putem să facem și acea placardă 
cu care suntem datori la monumentul din fața primăriei.
Dl. primar: Cu siguranță. 
Dna. Moldovan Crinișoara: Am discutat cu dna. contabilă ieri, la cap. 
„Alte servicii în domeniul locuințelor și serv.” suma de 80.000 lei - 
„Dezinsecție și deratizare blocuri” mi s-a spus că dl. Cucuiet are un 
contract. Am fost la Ramona și nu există nici un contract încheiat cu 
dl. Cucuiet, lucrează pe bază de comandă. Pentru deratizare de ce ați 
prins o sumă atât de mare, de 80.000 lei, există un contract expirat 
pentru deratizare, dar nu pentru această sumă. La Asociația „Pur-
tata” sunt prinși 50.000 lei, eram interesată cine va prelua această 

asociație, pentru că am înțeles că dl. Ilieș nu se va mai ocupa.
Dl. primar: Dl. Ilieș se va retrage. Noi, acum suntem în căutare, am 
făcut o analiză, din 15 vine doamna, o să vă informăm și o să venim 
cu contractul pentru viitoarea asociație care se va ocupa de copii.
Dna. Moldovan Crinișoara: Acești bani sunt prinși numai pentru 
asociația ”Purtata”?
Dl. primar: Da.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și cei 10.000 lei pentru asociația „Grai”.
Dl. primar: Aceia sunt pentru Ovidiu Furnea.
Dna. Moldovan Crinișoara: Pentru asociația sportivă - suma de 
120.000 lei - am cerut ani la rând să vină dl. Duran cu prezentarea 
situației activității economice și în 2013, și în 2014.   
Dl. primar: La următoarea ședință o să vină dl. Alb, dl. comandant și 
dl. Duran să prezinte un raport de activitate.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și în anul 2013 dl. Duran a cerut bani și 
nu a venit cu nici un decont să îl vedem, nici la contabilitate nu 
este și atunci îți pui semne de întrebare deoarece folosește și baza 
sportivă de 3 ani. 
Dl. primar: Vă asigur că la prima ședință o să vină.
Dna. Moldovan Crinișoara: La „Servicii religioase” este cuprinsă suma 
de 100.000 lei, cum se împart acești bani, pentru că am cerut cererile 
pentru fiecare parohie în parte și nu sunt.
Dl. primar: O să-i împărțim ca în anii anteriori, o să invităm toți pre-
o ții și o să-i împărțim cu dânșii, în funcție de prioritățile pe care le au.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dar nu știți, așa în mare, pe fiecare sat ce 
prioritate este?   
Dl. primar: Nu știu, o să vedem.
Dl. Culcear Florin: La „Asociații și fundații” sunt 50.000 lei pentru 
Asociația Purtata, în cazul în care acest contract cu Asociația Pur-
tata va fi reziliat în data de 15 și nu se va prelungi, atunci ce facem 
cu acești bani?
Dl. Duma Ioan Cosmin: Vor fi dați asociației care va veni.
Dl. Teleptean Vasile: La nr. crt.. IV.2 ”Materiale și prestări de servicii cu 
caracter funcțional” - Servicii de pază firma Tiger, suma de 70.000 lei 
- această firmă face pază doar pentru Vidrasău. S-a discutat vis-a-vis 
de renegocierea contractului pentru că mi se pare mult 70.000 lei/an?
Dna. Moldovan Crinișoara: Am fost și m-am interesat, pe lună con-
tractul e de 4.944 lei, dar la suma de 59.424 lei/an dacă aplicăm TVA 
este 70.000 lei, deci doar cei 2 oameni sunt angajați acolo.
Dl. Teleptean Vasile: La „Alte servicii culturale”, nr. crt. VII.3, cap. 
20.30.30 - Cheltuielile cu evenimente, eu aș propune să schimbăm 
suma, să rămână 80.000 la „Asociații și fundații” și 50.000 lei la chel-
tuieli cu evenimentele, pentru că practic avem 2 asociații care ne 
reprezintă și își fac treaba. La nr. crt. VII.5 ”Servicii religioase” s-au 
prevăzut 100.000 lei întradevăr am întrebat și eu și mi s-a răspuns că 
nu este nici o cerere depusă pentru anul acesta înafară de proiectul 
d-lui Gyulai.  Nu trebuie dat nici un ban până nu aduc deconturile 
pe 2013 - 2014. A făcut dl. Duma 2 cereri și numai o parte din parohii 
au avut documente justificative. Spre surprinderea mea plăcută, dl. 
Ilieș a prezentat în fiecare trimestru un decont. Și asociația sportivă 
trebuie să aducă decontul. La proiecte noi în anul 2015, în cadrul 
proiectului de modernizare va intra și strada Bazei până la calea 
ferată, sau numai efectiv zona dintre blocuri.
Dl. primar: Până la Biserica greco-catolică. În cadrul acestui proiect 
intră asfaltare, branșamentele la apă, rețeaua de canalizare pluvială, 
ridicarea căminelor la cotă, trotuare și parcări, cca 280 parcări.
Dl. Teleptean Vasile: Pentru celelalte străzi o să fie o perspectivă de a 
începe asfaltarea?
Dl. primar: Noi, astăzi, am predat proiectul tehnic, la Alba Iulia, pen-
tru cele 5 străzi propuse din anul 2009, strada Primăriei, Tineretu-
lui, Gării și 2 străzi din Cerghid. Am fost la București și am primit 
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asigurări că sunt șanse de reușită, sunt disponibili 26 sau 29 miliarde 
ROL iar noi am avea nevoie de apx. 5.500.000 RON, iar aportul nos-
tru este de 2%.
Dl. Teleptean Vasile: Pentru școală, există certitudinea că o să acce-
săm fonduri pentru acel proiect?
Dl. primar: Acolo am întâmpinat o problemă, este vorba de acel 
chioșc notat în C.F. cu drept de folosință pentru 22 m.p. teren. Am 
primit o notificarea prin care solicită scoaterea chioșcului din C.F., 
lucru pe care l-am făcut și am trimis un C.F. nou, curat, dar erau încă 
în dubii dacă să ne mai ceară niște clarificări sau nu.
Dl. Teleptean Vasile: La cap. 84.02 „Transporturi” - Întabularea stră zi-
lor din orașul Ungheni și satele aparținătoare s-a prevăzut 100.000 lei.
Dl. primar: Vrem să întabulăm toate străzile din orașul Ungheni și 
satele aparținătoare, undeva de 80 km de străzi, în cazul în care se 
ivește posibilitatea de accesare a fondurilor să fim pregătiți.
Dl. Teleptean Vasile: Aici intră bani și pentru terenul din zona blo-
curilor?
Dl. primar: Pentru terenul de sub blocuri, noi avem documentația 
pregătită, doar că acolo am întâmpinat o problemă în ceea ce 
privește consimțământul proprietarilor de apartamente care nu 
sunt acasă.
Dl. Teleptean Vasile: La cap. „Sănătate” am o observație, este vorba 
de „Reabilitare dispensarul uman și sala multifuncțională în locali-
tatea Vidrasău” unde s-au prins 110.000 lei. Valoarea proiectului este 
de apx. 320.000 lei și cred că ar trebui finalizat anul acesta.
Dl. primar: Nu avem suficienți bani să-l finalizăm anul acesta.
Dl. Teleptean Vasile: Lucrarea de bornare pentru P.U.G.- dl. Mureșan 
zice că este făcută, dar nu este încă depusă la Oficiul de cadastru. În 
ce stadiu se află lucrarea? Să demarăm lucrarea pentru că o să avem 
avizele și ne oprim la partea de bornare. Ideea este să meargă avizele 
pe drumul lor, dar să avansăm și cu partea de bornare pentru că 
expiră certificatul de urbanism și toată procedura va trebui reluată.
Dl. Moldovan Ioan: Primăria orașului Ungheni este o primărie 
bogată, are mulți bani din taxe și impozite și majoritatea cheltuie-
lilor de funcționare s-ar putea acoperi din aceste taxe și impozite. 
Consider că impozitul pe venituri, s-au dat 3.500.000 lei, aceste veni-
turi trebuiau puse toate pe dezvoltare, și nu băgate la cheltuieli de 
funcționare. S-au dat 2.600.000 lei la investiții și 1 milion și ceva s-au 
reținut pentru cheltuieli curente. La venituri, consider că trebuiau 
majorate veniturile proprii cel puțin cu 100.000 lei din lucrările care 
se fac cu buldoexcavatorul, pentru că la cheltuieli ați prins 10.000 l. 
motorină care se consumă în anul 2015.
Dl. primar: Nu am vrut să umflăm bugetul, vă vorbim numai pe 
supoziții. La prima rectificare de buget vom ști cât am încasat, așa 
mi se pare corect un buget realist.
Dl. Moldovan Ioan: Eu știu că bugetele trebuie echilibrate, cheltuie-
lile și veniturile; dacă la cheltuieli ai pus o sumă, aia undeva trebuie 
balansată și trebuie ținută în echilibru, este legea de bază a bugetu-
lui. Ne-ați promis, anul trecut sau acum 2 ani, că să aprobăm parcul 
voltaic că vor veni susțineri de la parcul voltaic pentru iluminatul 
public, în școli ș.a.m.d.
Dl. primar: Era vorba de un parc fotovoltaic în parteneriat public-
privat cu primăria și Consiliul Local Ungheni, dar nu am vrut să-mi 
îndatorez orașul pe 20 ani.
Dl. Moldovan Ioan: Lucrări de investiții: Strada Mureșului este inves-
tiție făcută în anul trecut. Din plățile care se fac se reține o garanție 
de 5%, garanție care trebuia prinsă în buget la lucrări în continuare. 
Lucrarea nu este terminată, nu depinde de mine ca primar că o trec 
sau nu o trec, e o lucrare care e în patrimoniu și trebuie trecută.
Dl. primar: O prindem la rectificarea de buget.
Dl Teleptean Vasile: Este făcută recepția pentru ce s-a lucrat?
Dl. primar: Bineînțeles. Nu se dă nici un leu fără să se facă recepția.
Dl. Moldovan Ioan: Oricum, și dacă era gata lucrarea, eu trebuia să 
am garanția care se ține încă 2 ani.
Dl. primar: Garanția se ține.
Dl. Moldovan Ioan: Dar nu e prinsă în buget.
Dl. primar: E blocată într-un cont al lor.

Dl. Moldovan Ioan: Toate lucrările care sunt prinse în buget trebuie 
să aibă o documentare în spate, noi nu am avut nimic la comisie ieri. 
Am niște rețineri la semnarea bugetului. Și încă o întrebare pentru 
dl. primar: perspectiva lucrări de canalizare în Cerghizel, anul acesta 
se face ceva?
Dl. primar: Se face dl. Moldovan, dar dacă ne-ați lăsat o povară, firma 
SOCOT pentru care în anul 2014 au fost alocate 25 miliarde ROL și 
nu au fost capabili să lucreze. Aștept să pot să le reziliez contractul.
Dl. Nyaradi Ioan: Ați spus că o să prindeți bani la rectificarea de 
buget pentru asfaltare strada Mureșului și executat rigole. Cum veți 
prinde în bugetul local acei bani și din ce surse veți obține veniturile?
Dl. primar: Din încasarea taxei pentru închirierea buldoexcavatoru-
lui, din încasarea taxelor de branșament, din acei 4,5 miliarde care 
la rectificare trebuie să îi restituie, eu pe aceste sume m-am bazat.
Dl. Nyaradi Ioan: La pct. 9 avem un proiect de hotărâre privind apro-
barea încetării unor contracte de concesiune pentru terenurile din 
domeniul privat al orașului, pășuni din islazul comunal. Întrebarea 
este cum, dacă și în ce mod afectează veniturile și inclusiv bugetul 
local al orașului Ungheni.
Dl. primar: Nu afectează, pentru că noi vom încheia alte contracte 
de concesiune pe acele pășuni cu crescătorii de animale.
Dl. Nyaradi Ioan: Cu ce dată vor fi încheiate noile contracte?
Dl. primar: Va fi urmată procedura legală.
Dl. Nyaradi Ioan: Și până atunci cine plătește chiria? 
Dl. primar: Chiria se plătește anual.
Dl. Nyaradi Ioan: Și plătește retroactiv închirierea?
Dl. viceprimar: Contabila a confirmat că nu se prejudiciază bugetul 
cu nimic.
Dl. Teleptean Vasile: Au fost plătite concesiunea și chiria?
Dl. primar: Da.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și anul acesta trebuie să plătească până în 
momentul în care s-a reziliat.
Dl. Nyaradi Ioan: După părerea mea rămân 2 sau 3 luni în care nu se 
plătește redevență.
Dl. Gyulai Jozsef: La „Drumuri și poduri” ați prevăzut câte 100.000 lei, 
deci în total 200.000 lei pentru drumuri, vor fi suficienți banii pentru 
toate localitățile?
Dl. primar: Dacă va fi nevoie, vom mai suplimenta. 
Dl. Gyulai Jozsef: Cum trece iarna, ar trebui începute lucrările la 
drumuri, mai ales în zona blocurilor. Nu ați prevăzut în bugetul lo-
cal nici 1 m de trotuar, orașul Ungheni nu are pe partea dreaptă 

deloc trotuar, iar trotuarul care există este degradat. Dacă nu sunt 
bani, cel puțin cu persoanele cu ajutor social să fie pus pământ și 
așezate dalele. Ați prevăzut ceva bani pentru canalizarea pluvială, 
unde veți introduce conducta? Dacă apa pluvială nu poate merge 
în canalizare, cu siguranță va ajunge în șanț la dl. Buta. Acel șanț tre-
buie decolmatat. Legat de capelă, dacă nu sunt depuse cereri, v-aș 
ruga ca suma de 100.000 lei alocată parohiilor, să o dați pentru paro-
hia noastră să putem face capela, avem proiect făcut, deviz depus la 
primărie și v-aș ruga să facem ceva că și parohiile noastre au aceleași 
drepturi ca și celelalte parohii.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: La indemnizații lunare pentru însoțitori per-
soane cu handicap, cine stabilește dosarele și cine le dă dreptul de 
beneficiar?
Dna. secretar: Certificatele de încadrare în grad de handicap sunt 
eliberate de către Direcția de asistență socială, iar cei cu handicap 
grav au dreptul la indemnizație.  
Dl. Botoș Iacob Dorinel: În privința celor 100.000 lei de la religie, eu 
zic să aveți în vedere nu numai ce vor preoții, ci și ce priorități au 
parohiile. Ce statut are clădirea de la terenul de fotbal, pentru că mai 
bine o stricăm și facem un teren de sport acolo.
Dl. primar: Nu este clădirea noastră, este a Inspectoratului Școlar.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Tot la terenul de fotbal există un vestiar care 
reprezintă un focar de infecție și cred că ar trebui demolat. Și revin 
la ceea ce spun în fiecare an și anume că la buget trebuie făcută o 
anexă în care să se detalieze măcar sumele foarte mari, iar dl. Moldo-
van avea dreptate în privința cuprinderii în buget a lucrării care nu a 
fost finalizată în anul precedent.
Dna. Moldovan Crinișoara: Referitor la cheltuielile comune pentru 
asociația de locatari, din cei 80.000 lei câți bani se plătesc pentru 
astfel de cheltuieli?
Dl. primar: Sunt bani prinși pentru blocul ANL, în cazul în care se 
întâmplă ceva neprevăzut.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și pentru care persoane de la blocul ANL 
se plătește întreținerea? Cei care sunt restanțieri, vin la primărie și li 
se plătește întreținerea.
Dl. primar: Așa ceva nu s-a întâmplat.
Dl. Chirilă Otilia: La Cerghizel mai sunt 250 - 300 m trotuar care nu 
este terminat și oamenii nu au pe ce circula.
Dl. Culcear Florin: Recea este singura localitate care nu are trotuar, 
nu are absolut nimic, înafară de oameni care-și plătesc impozitele. 
Dl. Ogrean Liviu: La sensul giratoriu de la Moară, când se finalizează 
lucrarea, să facem tot posibilul să fie făcut un trotuar de la moară 
până la cimitir.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat în for-
ma inițială, se aprobă cu 8 voturi pentru și 7 abțineri - Chirilă Otilia, 
Culcear Florin, Gyulai Jozsef, Moldovan Crinișoara, Moldovan Ioan, 
Nyaradi Ioan și Trif Ioan, adoptându-se hotărârea nr. 2/10.02.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind 
alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Ungheni pen-
tru o perioadă de 3 luni (martie 2015 - mai 2015).
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Duma Ioan Cosmin propune ca dna. Chirilă Otilia să îndepli-
nească funcția de președinte de ședință pentru perioada martie 
2015 - mai 2015.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat cu 
propunerea făcută, se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se 
hotărârea nr. 3/10.02.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 al ordinei de zi privind 
desemnarea reprezentantului orașului Ungheni în Asociația de Dez-
voltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă 
cu 15 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 4/10.02.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 al ordinei de zi privind 
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mandatul dat reprezentantului autorității pentru a vota în Adu-
narea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua 
Invest Mureș” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de 
apă și canal a județului Mureș.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism și din partea  comisiei de specia-
litate juridică și de disciplină, protecția mediului și turism din cadrul 
Consiliului Local Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă 
cu 15 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 5/10.02.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 al ordinei de zi privind 
mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I. ”Aqua Invest Mureș” aprobarea modelelor Con-
tractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele 
acestora, în aria de operare a S.C. „Aquaserv” S.A., anexă la Contrac-
tul de delegare nr. 22/202.662/2010.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism și din partea  comisiei de specia-
litate juridică și de disciplină, protecția mediului și turism din cadrul 
Consiliului local Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă 
cu 15 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 6/10.02.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 6 al ordinei de zi privind 
mandatul dat reprezentantului autorității pentru a vota în Adu-
narea Generală modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Aqua Invest Mureș” conform H.G. nr. 742/2014.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism și din partea  comisiei de specia-
litate juridică și de disciplină, protecția mediului și turism din cadrul 
Consiliului local Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă 
cu 15 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 7/10.02.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 7 al ordinei de zi privind 
aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru persoanele 
apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat 
pentru anul 2015.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii din 
cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Teleptean Vasile: În referatul de aprobare, la paragraful „să se 
întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pen-
tru repartizarea orelor de muncă”, dorim să știm câte persoane sunt 
și numărul de ore alocat. Cu privire la acțiunile pentru care sunt 
solicitate persoanele beneficiare de ajutor social, să fie completată 
activitatea de „curățirea în permenență a șanțurilor de scurgere..” și 
cu rigole, pentru că șanțuri sunt mai puține, rigole sunt mai multe.
Dl. primar: Este periculos să lucrăm cu beneficiarii de ajutor social la 
E60, trebuie autorizație, protecția muncii
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere - Teleptean Vasile, adoptân-
du-se hotărârea nr. 8/10.02.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 8 al ordinei de zi privind 
aprobarea încetării unor contracte de concesiune pentru terenurile 
din domeniul privat al orașului Ungheni, pășuni din islazul comunal.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii și 
comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico-
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil din 

partea  comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecția 
mediului și turism din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Încetarea contractelor este de comn acord? 
Nu le mai convine contractul sau de ce?
Dl. primar: Dl. Boar de la Șăușa, are pășune la Cerghizel, a luat-o pe 
asociație, dar el vrea pășunea de vaci pentru satul Șăușa. Am făcut 
ședință cu toți ciobanii și de comun acord se face încetarea.
Dl. Culcear Florin: Nu știu pe ce bază s-a făcut o reziliere a contractu-
lui de concesiune cu asociația din Șăușa. Bănuiesc că trebuia făcută 
o ședință prin care membrii să ia o hotărâre. Aici este răspunderea 
președintelui de asociație. A doua problemă este dovada acelei rezi-
lieri, care trebuie să fie la primărie.
Dna. secretar: În raportul de specialitate este stipulat faptul că au 
fost încheiate convenții de încetare de comun acord a unor con-
tracte de concesiune.
Dl. viceprimar: Rezilierea este făcută de comun acord cu ei, pentru a se 
putea împărți pășunile pe trupuri, după numărul de animale pentru 5 
ani, pentru a nu rămâne fără pășune, dl. Culcear știe. Aproape 95% din-
tre ei rămân pe pășunile vechi și în satele lor, au toți pășunea asigurată.
Dl. primar: Dl. Culcear, această chestiune vă privește, aveți un interes 
și v-aș ruga să nu votați și să nu luați cuvântul pentru că sunteți 
direct interesat de lucrurile acestea.
Dl. Culcear Florin: De ce nu, pentru că eu cu animalele sunt înscris într-
o asociație. Aș dori să vă mai întreb un singur lucru: Cum o să acordați 
aceste pășuni, printr-o licitație sau prin atribuire directă, la înțelegere.
Dl. viceprimar: Prin licitație.
Dna. Chirilă Otilia părăsește lucrările ședinței.
Dna. secretar: Înainte de exprimarea votului, aș dori să întreb dacă 
există vreun consilier care are un interes patrimonial la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre?
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, aces-
ta întrunind 8 voturi pentru și 3 abțineri  Nyaradi Ioan, Teleptean 
Vasile și Trif Ioan. Un număr de 3 consilieri, respectiv Culcear Flo-
rin, Moldovan Crinișoara și Moldovan Ioan, nu au votat pe motivul 
existenței unui interes patrimonial în problema supusă aprobării 
(dețin animale înscrise în asociație). Nefiind întrunit numărul de 
voturi necesar  adoptării acestei hotărâri, respectiv 2/3 din numărul 
membrilor Consiliului Local, nu se adoptă o hotărâre în acest sens.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 9 al ordinei de zi privind 
aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat din 
orașul Ungheni, pentru anul școlar 2015 - 2016.

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii din 
cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. Teleptean Vasile prezintă situația rețelei școlare avizată de inspec-
toratul școlar.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere - Moldovan Crinișoara, 
adoptându-se hotărârea nr. 9/10.02.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 10 al ordinei de zi privind 
propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
ale secretarului orașului Ungheni pentru anul 2014.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii din 
cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. Duma Ioan Cosmin: În comisia de specialitate am discutat asu-
pra evaluării dnei. Covrig Daniela și din punctul meu de vedere și ai 
membrilor comisiei am fost foarte mulțumiți de conlucrarea cu dna. 
secretar și din partea comisiei sociale are nota 10.
Dna. Moldovan Crinișoara: Am vrut să spun același lucru, exact ce a 
spus dl. Duma, nota 11, dacă ar fi posibil.
Dl. primar: Eu mă declar mulțumit de dna. secretar, nu am avut 
probleme semnalate de  Prefectură, trebuie să-i mulțumesc și cred 
că toți consilierii trebuie să fim mândri pentru că niciodată nu am 
fost sesizați cu vreo abatere sau neregulă legat de dna. secretar. 
Dl. Ogrean Liviu: Consider că este o doamnă profesionistă și ca atare 
propun să-i dăm calificativul foarte bine.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat cu pro-
punerea făcută, se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere - Trif 
Ioan, adoptându-se hotărârea nr. 10/10.02.2015.
diverse:
1. Informarea dnei Chirilă Otilia, consilier local în cadrul Consiliului 
Local Ungheni, înregistrată sub nr. 20.054/29.12.2014 prin care aduce 
la cunoștința consilierilor locali faptul că a depus o contestație la 
P.D.L. în urma excluderii sale din partid.
2. Informarea dnei Moldovan Crinișoara, consilier local în cadrul 
Consiliului Local Ungheni, înregistrată sub nr. 20.053/29.12.2014 
prin care aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că a depus o 
contestație la P.D.L. în urma excluderii sale din partid.
3. Revenire la cererea dlui. Iernuțan Gheorghe, domiciliat în satul 
Vidrasău, nr. 99A. prin care solicită un loc de garaj în suprafață de 
24 m.p., printr-o notă, dl. Platon Mihail face cunoscut consilierilor 
faptul că terenul respectiv este proprietatea orașului Ungheni și este 
aferent grădiniței din satul Vidrasău - se supune la vot solicitarea 
petentului care întrunește 14 abțineri.
4. Cererea Parohiei Ortodoxe Morești, înregistrată sub nr. 
15478/05.02.2015, prin care solicită trecerea în administrarea paro-
hiei Morești a terenului din fața bisericii și a pasarelei metalice pi-
etonale de peste râul Mureș - în nota întocmită de dl. Platon Mihail 
se arată că terenul este proprietatea publică a orașului Ungheni, 
având suprafața de 1000 m.p., iar pasarela metalică pietonală a fost 
casată prin H.C.L. Ungheni nr. 18/27.04.2010 - se propune inițierea 
unui proiect de hotărâre în acest sens, se votează propunerea cu 13 
voturi pentru și 1 abținere - Nyaradi Ioan. 
Dl. Teleptean Vasile: - pietruirea aleilor dintre blocuri; 
- iluminatul public pe cele trei străzi până la strada Prefabricatelor, 
inclusiv.
Dl. Trif Ioan: - își cere scuze consilierilor, în numele Parohiei Orto-
doxe Ungheni nr. 1, că nu i-a invitat la sfințirea capelei.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şedinţa ordinară 
din data de 10 februarie 2015 se încheie.

    Preşedinte de şedinţă,                   Secretar,
            Liț Alexandru            Covrig daniela
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Primăria speră ca lucrările la reţeaua de canalizare 
să fie terminate în acest an în proporţie de 90% Lucrările la reţeaua de apă şi canalizare vor începe în câteva zile

Primăria vrea să asafalteze cinci străzi din Ungheni şi Cerghid, în acest an


