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Cum arată bugetul Ungheniului pe anul 2016?

Lista investițiilor din acest an

4-5
De la mijlocul lunii februarie, orașul Ungheni și satele aparțintoare au bugetul
aprobat de Consiliul Local. Consilierii au votat un buget de cheltuieli de 13.846.000
lei, din care 9.205.000 lei reprezintă cheltuieli de funcționare și 4.641.000 lei
cheltuieli pentru investiții. Banii alocați investițiilor pentru acest an se împart
între fonduri pentru lucrări noi și continuarea unor lucrări deja aflate în derulare,
pe de o parte și întocmirea de Proiecte Tehnice necesare unor noi investiții, pe de
altă parte. Echipa Primăriei Ungheni a pus un accent important pe întocmirea
de Proiecte Tehnice necesare atragerii de fonduri europene, întocmirea acestor
documentații fiind o condiție absolut necesară depunerii de proiecte pentru
atragerea banilor de la Minister și de la Uniunea Europeană.

Mesajul primarului Victor Prodan
cu ocazia zilei de 8 Martie
Mărțișorul a fost prezent în istoria și tradițiile poporului
nostru sub diverse forme, însă cu aceleași culori: alb
și roșu. Purtat toată luna martie de către doamne și
domnișoare, Mărțișorul simbolizează revenirea la viață
a naturii, belșug și bunăstare în casele tuturor. Prima zi
de primăvară este un îndemn pentru fiecare dintre noi
de a privi cu optimism și încredere spre viitor. Îndemnul
meu este acela de a vă bucura de cele mai mărunte
lucruri care vă înconjoară și de a fi încrezători în reușitele
personale și a le comunității în care trăim.
De 8 Martie, gândurile mele și ale echipei Primăriei
Ungheni se îndreaptă către toate doamnele și
domnișoarele din orașul Ungheni și satele aparținătoare.
Îmi exprim admirația, respectul și cele mai bune urări

față de doamne și domnișoare, față de bunici, de mame
și de toate femeile din comunitatea noastră.
Femeilor din Primărie, din Consiliul Local și din toate
instituțiile publice din Ungheni și satele aparținătoare,
le mulțumesc pentru întreaga implicare și le încurajez
să se dedice în continuare unui viitor mai bun pentru
toți unghenarii.
De 8 Martie, le doresc tuturor femeilor din Ungheni o
viață mai bună, multă sănătate și împliniri. Vă asigur
că eu și echipa Primăriei Ungheni vom fi mereu alături
de dumneavoastră.
Primarul orașului Ungheni,
Victor Prodan

Drumul Tîrgu-Mureş-Recea, 4 benzi.
Primăria Ungheni cere o investiție care
să nu îi afecteze pe cetățenii orașului

Drumul Național 15 va avea patru benzi pe tronso
nul cuprins între Tîrgu-Mureș și Recea. S-au făcut pași
importanți pentru fluidizarea traficului între orașul
reședință de județ și Aeroportul Transilvania. În luna
februarie, Consiliul Județean Mureș a găzduit o întâl
nire la care au luat parte reprezentanții administrației
publice județene, directori din cadrul CNADNR,
proiectanții lucrărilor, șefi ai instituțiilor publice, ai
companiilor furnizoare de servicii și reprezentanți ai
primăriilor Ungheni și Cristești. Primăria orașului Un
gheni a fost reprezentată de viceprimarul Alexandru
Liț și Mihail Platon, șeful Administrației Domeniului
Public.

3
Spectacol de 8 Martie pentru doamnele
și domnișoarele din Ungheni

Primăria și Consiliul Local Ungheni au organizat și în
acest an un eveniment de tradiție dedicat doamnelor
și domnișoarelor, cu ocazia zilei de 8 Martie. Este vorba
despre spectacolul “Un cântec, un dans, o floare
pentru doamne și domnișoare” ce s-a desfășurat
duminică, 6 martie, la Căminul Cultural din orașul
Ungheni. Odată cu începerea spectacolului toate
doamnele și domnișoarele din sală au primit flori,
o dovadă a aprecierii și respectului purtat de către
reprezentanții administrației publice locale.
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Proiectele tehnice, contestate de unii consilieri locali
Proiectele tehnice bugetate pentru
anul 2016 au constituit motiv de ceartă
între consilierii locali la ședința din luna
februarie, ședință în cadrul căreia a
fost votat bugetul Ungheniului pentru
anul 2016. O parte dintre consilieri nu
au fost de acord cu includerea pe lista
de finanțare a unor proiecte necesare
investițiilor din Ungheni. Cel mai vocal
la adresa proiectelor tehnice a fost
consilierul Ioan Trif. “Numai proiecte
sunt prinse de aproximativ 250000 lei,
ok este foarte bine că se fac proiecte
şi se vine cu proiectul, dar toate aceste
proiecte, multe dintre ele nu sunt prinse
şi la investiţii ca să se şi realizeze. Noi
degeaba facem numai proiecte şi nu

avem bani ca să se realizeze, nu sunt
prinşi bani în buget să le şi executăm.
Haideţi să prindem atunci proiectul
ăsta pe care vrem să-l facem, facem şi
proiectul şi facem şi executarea să se şi
execute lucrarea respectivă, nu numai
că facem proiecte, astea le facem rapid
până la alegeri, că după alegeri cum
zice ăla, după mine potopul. Deci cam
asta este chestiunea să se cheltuie banii,
căci pe proiecte una două se cheltuie
banii şi după mine potopul, cei care vin
doamne ajută” a declarat consilierul în
cadrul ședinței. Florin Culcear s-a opus
și el introducerii proiectelor tehnice pe
lista investițiilor: “…referitor la acele
elaborări de proiecte, nu v-aţi gândit

Satele aparținătoare, în atenția Primăriei Ungheni

şi la o variantă, elaborăm un proiect şi
îl şi realizăm să avem şi sprijin financiar
pentru el. Atâtea elaborări de proiecte
tehnice, care presupun bani, bani, bani.
Ar trebui renunţat la acele proiecte
care nu au susţinere financiară şi banii
ar trebui folosiţi la canalizare. Realizaţi
ceea ce este început” a afirmat consilierul.

Victor Prodan: “Fără Proiect
Tehnic nu putem face investiții”

Edilul orașului Ungheni, Victor
Prodan a dat exp licații în legătură
cu necesitatea acestor proiecte. “Din
nefericire, unii consilieri locali nu înțeleg
că un proiect tehnic reprezintă pasul
principal și absolut obligatoriu atunci
când vine vorba despre o investiție în
comunitatea noastră. Totoadă, aceste
proiecte vor servi și pentru atragerea
banilor europeni în Ungheni și satele
aparținătoare. Încă nu au apărut
ghidurile și modalitățile prin care să
putem atrage bani europeni pe exercițiul
valabil până în anul 2020, dar îi asigur
pe cetățenii orașului Ungheni că vom
depune multe proiecte și vom reuși să
atragem fonduri europene atât pentru
oraș, cât și pentru satele aparținătoare.
Acest buget a fost construit și în vederea

Drumul Tîrgu-Mureș-Recea, 4 benzi

Primăria Ungheni cere o investiție care
să nu îi afecteze pe cetățenii orașului
Drumul Național 15 va avea patru
benzi pe tronsonul cuprins între
Tîrgu-Mureș și Recea. S-au făcut
pași importanți pentru fluidizarea
traficului între orașul reședință de
județ și Aeroportul Transilvania. În
luna februarie, Consiliul Județean
Mureș a găzduit o întâlnire la
care au luat parte reprezentanții
administrației publice județene,
directori din cadrul CNADNR,
proiectanții lucrărilor, șefi ai
instituțiilor publice, ai companiilor
furnizoare de servicii și reprezentanți
ai primăriilor Ungheni și Cristești.
Primăria orașului Ungheni a fost

Primăria Ungheni, reprezentată
la ședința cu CNADNR

Proiectele tehnice, necesare pentru investiții în Ungheni
obținerii de fonduri europene, iar noi ne
pregătim deja cu proiecte care să ajute
la atragerea fondurilor europene. Vreau
să vă spun că a durat 2 ani până când
am reușit să punem toată administrația
publică locală pe picioare. Nu am avut
întabulări pe domeniul public, domeniul
privat, străzi, toate acestea fiind necesare
pentru obținerea de fonduri europene.
Deși pare un lucru banal, cetățenii
trebuie să înțeleagă faptul că dacă vrei să
asfaltezi o stradă din fonduri europene

Îți mulțumim, măicuță!
Autor: Maria Pintican
Visat-am Doamne într-o noapte
Pe tatăl meu plecat demult
Și m-am gândit că o mai am pe mama
Și pentru asta, îți mulțumesc Iisuse scump.
Ce viață grea avut-a Doamne, mama
Și cât de mult a suferit
Dar și răsplata i-a fost mare
Că cinci copii i-ai dăruit.
Și pusu-ne-a nume frumoase
Nume de sfinți mama ne-a pus
Maria, Ștefan și Elena
Gheorghe și Andrei mama ne-a pus.
Cu greu crescutu-ne-a măicuța
Eram săraci dar fericiți
Și mama ne-a învățat atuncea
Ca să fim frați, să fim uniți.

Drumul Tîrgu-Mureș-Recea, lărgit la 4 benzi
reprezentată de viceprimarul
Alexandru Liț și Mihail
Platon, șeful Administrației
Domeniului Public. Cei doi
reprezentanți ai comunității
din Ungheni au declarat că
susțin necesitatea acestui
proiect, însă investiția va
trebui să țină cont și de
confortul locuitorilor care
au locuințele în imediata
apropiere a Drumului
European. “Noi nu ne opunem
în niciun fel dezvoltării
infrastructurii din județul

Mureș. Cu toate acestea situația
tronsonului din Ungheni va trebui
să oblige proiectantul în luarea
unor măsuri care să țină cont de
confortul fonic și de altă natură al
celor care au locuințele lângă drumul
principal. Aceasta este singura
noastră mențiune și vă asigurăm
că vom acorda tot sprijinul necesar
acestui proiect” a declarat Mihail
Platon în cadrul ședinței. Proiectul
prevede că tronsonul de drum ce va
fi lărgit la patru benzi este cuprins
între intrarea în municipiul Tîrgu
Mureș, Cristești, Ungheni și Recea.

ai nevoie de dovada proprietății acelei
străzi, ai nevoie de documentație, de
un Studiu de Fezabilitate, de Proiectul
Tehnic și de alte documente absolut
necesare. Este o muncă dificilă, care
nu se vede imediat de către cetățeni,
însă doar după realizarea acestor sarcini
noi putem să depunem proiecte care să
îmbunătățească viața cetățenilor din
Ungheni și din satele aparținătoare”
a declarat primarul orașului Ungheni,
Victor Prodan.

Și anii au trecut Iisuse
Și de acasă am plecat
Împrăștiați suntem prin lume
Dar de părinți noi n-am uitat.
Învățătura mamei noastre
În suflet ne-a intrat
Și astăzi ne-nvățăm copiii
Așa, cum mama ne-a învățat.
Căci mama ne-a învățat, Iisuse
Să respectăm pe orice om
Și când săracu’ întinde mâna
Să ne gândim că e Hristos.

Cu cap plecat să fim în viață
Și peste obraz de’om fi loviți
Să-ntoarcem și cealaltă parte
Căci Dumnezeu va răsplăti.
Și dacă am pierde orice lucru
Să nu ne întristăm
Un singur lucru să nu pierdem
Credința în bunul Dumnezeu.
Așa ne-a învățat măicuța
Și pentru asta îi mulțumim
Ne-a învățat ce-i omenia
În viață buni și drepți să fim.
Iar noi azi te rugăm Iisuse
Pe mama să ne-o lași
Ani mulți de-acuma înainte
Și sănătate să îi dai.
Și când veni-va clipa aceea
Și în ceruri lângă tata vei pleca
De-acol’ să ne-ocrotiți măicuță dragă
Cei cinci copii ai voștri, v-ar ruga.
Amin.

Dorești să faci publice părerile tale?

ANUNȚURI GRATUITE

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

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

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

Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră.
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Spectacol de 8 Martie pentru doamnele
și domnișoarele din Ungheni

Dragoste pentru cântecul și dansul popular

Căminul Cultural Ungheni este mereu plin de oamenii care vin să aprecieze talentele locale
Primăria și Consiliul Local Ungheni au
organizat și în acest an un eveniment
de tradiție dedicat doamnelor și
domnișoarelor, cu ocazia zilei de 8
Martie. Este vorba despre spectacolul
“Un cântec, un dans, o floare pentru
doamne și domnișoare” ce s-a desfășurat
duminică, 6 martie, la Căminul Cultural
din orașul Ungheni. Odată cu începerea
spectacolului, toate doamnele și
domnișoarele din sală au primit flori, o
dovadă a aprecierii și respectului purtat
de către reprezentanții administrației
publice locale. Invitat pe scenă, primarul

Primarul Victor Prodan
a transmis cele mai frumoase gânduri femeilor prezente în sală

orașului Ungheni, Victor Prodan le-a
mulțumit femeilor pentru implicarea în
viața comunității și le-a transmis cele
mai frumoase gânduri. “În fiecare an ziua
de 8 Martie este una importantă pentru
echipa Primăriei Ungheni și aleșii din
cadrul Consiliului Local. Stimate doamne
și domnișoare, vă felicit pentru această
zi și vă mulțumesc pentru implicarea
dumneavoastră în viața comunității din
Ungheni. Vă asigur de respectul, prețuirea
și cele mai alese gânduri ale mele și ale
echipei pe care o conduc. Vă doresc multă
sănătate, bucurii alături de familii și cei

dragi dumneavoastră. La mulți ani!” a
declarat primarul Victor Prodan.
Spectacolul organizat cu ocazia zilei de 8
Martie a adus pe scenă, în fața locuitorilor
din Ungheni și satele aparținătoare, toate
grupele Ansamblului local “Hora” dar și
artiști precum Ovidiu Furnea, Răzvan
Porime, Adriana Sita, Claudia Sita,
Feliciana Roiban și Paula Sabău. Primăria
Ungheni și Consiliul Local Ungheni
mulțumesc celor care au fost prezenți la
evenimentul care a avut ca scop cinstirea
femeilor din comunitate.

Flori pentru femeile din Ungheni și satele aparținătoare
Primarul orașului, Victor Prodan și viceprimarul
Alexandru Liț au oferit flori doamnelor și
domnișoarelor din Ungheni și satele aparținătoare de
8 martie. Acțiunea a avut ca scop felicitarea femeilor și
manifestarea respectului față de munca și implicarea
acestora în viața comunității. “Cred că este extrem
de important să le felicităm pe femei cu ocazia zilei
de 8 Martie. Respectul și mulțumirile ar trebui să
fie prezente în viața de zi cu zi și așa Ziua Femeii
poate și trebuie să fie în fiecare zi. Întâlnesc femei
demne și responsabile în fiecare zi, de la locul de
muncă, la administrația locală, în afaceri sau în viața casnică.
Toate au un simț al responsabilității enorm și contribuie la
dezvoltarea comunității. Gestul făcut de 8 martie este unul mic,
însă am vrut să le transmitem femeilor din Ungheni și satele
aparținătoare că suntem alături de ele și le vom sprijini în orice
activitate sau proiect pe care îl vor întreprinde” a declarat edilul

Victor Prodan. Peste
2000 de flori au
fost dăruite de 8
martie femeilor de
către reprezentanții
Primăriei Ungheni.

Toate grupele Ansamblului Hora din Ungheni au urcat pe scenă

Poliția Locală Ungheni, învingătoare în CUPA IERNII

Surtec Tîrgu Mureș, donație pentru nevoiașii din Ungheni

În luna februarie 2016, Asociația Polițiștilor Locali
Mureșeni, din care fac parte structurile de Poliție
Locală din municipiile Tîrgu-Mureș, Sighișoara,
Reghin, Târnaveni, Toplița, Odorheiul Secuiesc
și orașele Luduș, Iernut și Ungheni, au organizat
Cupa Iernii la Ski. Este vorba despre un concurs ce
a marcat aniversarea Unirii Principatelor Române
și care a avut loc în județul Harghita, în Stațiunea
Montană Mădăraș.
La eveniment au luat parte câte trei repre
zentanți din fiecare municipiu și oraș, iar locul I
a fost câștigat de reprezentantul Poliției Locale
a orașului Ungheni, Ioan Alb. Locurile II și III au
fost câștigate de reprezentanții Poliției Locale
Odorheiul Secuiesc și Gheorgheni.

Firma Surtec Tîrgu Mureș a făcut o donație
în valoare de 3000 de lei Primăriei orașului
Ungheni, donație care a avut ca scop oferirea
de pachete persoanelor nevoiașe. Un număr
de 200 pachete de sărbătoare au fost ofe
rite de către Primărie oamenilor nevoiași și
Copiii au fost cei mai fericiți
pentru cadourile primite

Pachete de sărbători pentru nevoiași

cu situații financiare precare din Ungheni și
satele aparținătoare. Echipa Primăriei Ungheni
mulțumește firmei mureșene pentru donația
făcută și pentru colaborarea ce a avut ca scop
ajutorul acordat oamenilor defavorizați din co
munitatea unghenarilor.
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Cum arată bugetul Ungheniului pe anul 2016?

Lista investițiilor din
De la mijlocul lunii februarie, orașul Ungheni și satele aparțintoare au bugetul
aprobat de Consiliul Local. Consilierii au votat un buget de cheltuieli de
13.846.000 lei, dintre care 9.205.000 lei reprezintă cheltuieli de funcționare
și 4.641.000 lei cheltuieli pentru investiții. Banii alocați investițiilor pentru
acest an se împart între fonduri pentru lucrări noi și continuarea unor
lucrări deja aflate în derulare, pe de o parte și întocmirea de Proiecte Tehnice
necesare unor noi investiții, pe de altă parte. Echipa Primăriei Ungheni a pus
un accent important pe întocmirea de Proiecte Tehnice necesare atragerii de
fonduri europene, întocmirea acestor documentații fiind o condiție absolut
necesară depunerii de proiecte pentru atragerea banilor de la Minister și
de la Uniunea Europeană. “La capitolul Investiții, în acest an continuăm
lucrările la infrastructura din zona blocurilor. S-au început lucrările la
ultima stradă cuprinsă în proiect cu partea de canalizare pluvială, urmând
mai apoi profilul străzii și asfaltarea. Noi sperăm ca în 3 luni să finalizăm
această lucrare complexă, deoarece vorbim despre o zonă aglomerată,
cu 11 blocuri, unde sunt necesare zeci de locuri de parcare. Noi am creat pentru cetățenii din această zonă. Totodată, am făcut proiectare pentru
peste 280 de locuri de parcare prin acest proiect, un lucru extrem de bun Strada Bazei, urmând ca din vara acestui an să asfaltăm porțiunea rămasă
până la calea ferată. Vom începe în acest an asfaltarea a încă trei străzi din
Ungheni și a unei străzi din satul Cerghid. Cu această investiție suntem în
faza în care avem autorizație de construcție obținută, iar acum s-a demarat
procedura de achiziție a contractului de execuție a acestei lucrări. Investi
ția aceasta se ridică la aproximativ 2 milioane de lei. Vorbim aici despre
Strada Tineretului, Strada Primăriei și Strada Gării, unde probabil că ani
buni nu va fi nevoie de noi lucrări. Asta deoarece și toată infrastructura de
sub asfalt este schimbată. În acest an vrem să facem un proiect de asfaltare
pentru satul Morești. Acolo vrem să asfaltăm strada principală pentru ca
oamenii să scape de praf și de noroi” a declarat primarul orașului Ungheni,
Asfaltarea străzilor continuă să fie o prioritate în anul 2016
Victor Prodan.

“Lista Proiectelor Tehnice bugetate pentru anul 2016”
Proiectele tehnice sunt o condiție necesară pentru efectuarea unei lucrări și pentru atragerea de fonduri europene. În anul 2016, Primăria Un
gheni a stabilit o listă prioritară cu principalele investiții de care este nevoie în Ungheni și satele aparținătoare. Lista proiectelor tehnice care
vor fi întocmite în acest an este următoarea:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denumirea proiectului/investiției
Elaborare proiect tehnic “Reabilitare Cămin Cultural sat Vidrasău”
Elaborare proiect tehnic ”Teren Sport, sat Cerghizel”
Realizare Plan Urbanistic General în orașul Ungheni și satele aparținătoare
Proiect pentru extinderea rețelei de apă potabilă în localitatea Șăușa
Elaborare Proiect Tehnic “Extindere rețea de apă potabilă în sat Morești”
Elaborare Proiect Tehnic “Trotuar Moara – capela mortuară, oraș Ungheni”
Elaborare Proiect Tehnic “Trotuar strada Aviatorilor, sat Recea”
Elaborare Proiect Tehnic “Amenajare parc și teren de joacă în zona Blocuri-Moară, oraș Ungheni”
Proiect de amenajament pastoral pentru pajiștile din domeniul privat al orașului Ungheni
Proiect pentru racorduri de canalizare în satele Vidrasău, Recea, Morești, Cerghid și Cerghizel (SEGMENTUL CERGHID)
Proiect pentru racorduri de canalizare în satele Vidrasău, Recea, Morești, Cerghid și Cerghizel (SEGMENTUL MOREȘTI)
Elaborare proiect tehnic “Asfaltare strada Bradului, oraș Ungheni”
Elaborare proiect tehnic “Asfaltare strada Crinului și strada Delniței, oraș Ungheni”
Elaborare Proiect Tehnic “Asfaltare strada Broșteni, sat Vidrasău”
Elaborare proiect tehnic “Asfaltare strada Izvor, sat Cerghizel”

Valoare
(lei)
10.000
18.000
75.000
8.000
30.000
3.000
13.000
10.000
58.000
35.000
35.000
10.000
30.000
30.000
10.000
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acest an
Apă și canalizare pentru Șăușa

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan:

“Avem un proiect de canalizare în satul Șăușa. În bugetul actual, în prima
jumătate a anului acesta, nu am reușit să prindem la bugetare tot ceea ce
am dorit. Cu siguranță ne vom îndrepta asupra acestei probleme în a doua
parte a anului, după rectificarea de buget. Vreau să pregătim totul în acest
an pentru ca în satul Șăușa să facem canalizare. Dacă Dumnezeu ne va ajuta,
anul acesta vrem să introducem apa potabilă în acest sat. Această investiție
este prinsă și în proiectul mare al județului Mureș, cel al Aquaservului, acolo
vom fi prioritari pentru că Șăușa este singura localitate din Ungheni unde nu
avem apă. Chiar dacă este un sat mai izolat, vă garantez că este un sat foarte
frumos, merită văzut și oamenii de acolo merită condiții optime de trai. Vreau
ca în acest an să reușim să introducem apa în Șăușa și să facem proiectul pentru introducerea canalizării. O provocare foarte mare pentru mine este podul
peste râul Mureș care leagă localitatea Vidrasău și satul Șăușa și nu vreau să
plec din Primărie până nu rezolv aceste lucruri. De când eram copil, locuitorii
din Șăușa au fost legați de satul Vidrasău în condiții grele și vreau să rezolv
această situație.”

“Proiecte tehnice, miza pentru
atragerea fondurilor europene”
Prezent într-o emisiune la postul local de
televiziune Antena 1 Tîrgu Mureș, primarul
orașului Ungheni, Victor Prodan, a declarat că
proiectele tehnice sunt extrem de importante
pentru toate lucrările necesare în Ungheni. “Pentru
investiții au fost alocați 4.641.000 lei, dintre
care 1.829.000 vin de la Ministerul Dezvoltării,
repartizați pentru investiția din zona Blocuri-Gară.
Mulți dintre cetățeni se întreabă câți bani poate
să atragă un primar și din alte surse de finanțare.
În fiecare an am reușit să atragem aproximativ
20-25 milioane de lei de la Guvern. Eu spun că
la capitolul acesta stăm destul de bine. Eu sunt
convins că în partea a doua a acestui an vom reuși
să obținem 10-12 milioane de lei. Încă nu au apărut
ghidurile și modalitățile prin care să putem atrage
bani europeni pe exercițiul valabil până în anul
2020, dar îi asigur pe cetățenii orașului Ungheni
că vom depune multe proiecte și vom reuși să
atragem fonduri europene atât pentru oraș, cât
și pentru satele aparținătoare.
Acest buget a fost construit și în vederea obținerii
de fonduri europene, iar noi ne pregătim deja
cu proiecte care să ajute la atragerea fondurilor
europene. Vreau să vă spun că a durat 2 ani până
când am reușit să punem toată administrația
publică locală pe picioare. Nu am avut întabulări
pe domeniul public, domeniul privat, străzi,
toate acestea fiind necesare pentru obținerea

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan

de fonduri europene. Deși pare un lucru banal,
cetățenii trebuie să înțeleagă faptul că dacă vrei să
asfaltezi o stradă din fonduri europene ai nevoie
de dovada proprietății acelei străzi, ai nevoie de
documentație, de un Studiu de Fezabilitate, de
Proiectul Tehnic și de alte documente absolut
necesare. Este o muncă dificilă, care nu se
vede imediat de către cetățeni, însă doar după
realizarea acestor sarcini noi putem să depunem
proiecte care să îmbunătățească viața cetățenilor
din Ungheni și din satele aparținătoare” a
declarat edilul în fața telespectatorilor Antena
1 Tîrgu Mureș.

Lucrările din zona Blocuri-Gară, bugetate în acest an

„Lista lucrărilor noi și a celor care vor fi continuate în anul 2016,
cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local”
În anul 2016 Primăria Ungheni va continua o serie de lucrări începute atât în orașul Ungheni cât și în satele aparținătoare. De-asemenea, vor fi
începute lucrări noi pe diverse domenii și sectoare de activitate ale administrației publice locale. Lista lucrărilor bugetate pentru acest an este
următoarea:
Nr
Denumirea lucrării/investiției bugetate pentru anul 2016
Valoarea (lei)
1 Amenajare curte dispensar uman, sat Vidrasău
50.000
2 Cultură, recreere și religie
168.000
Modernizarea părții carosabile, trotuare, parcări și rețea de canalizare pluvială în zona Blocuri-Gară, oraș Ungheni (continu
3
1.857.000
are)
4 Extindere rețea alimentare cu apă în strada Solarii, orașul Ungheni (Str. Cosminului)
44.000
5 Prelungirea rețelei de distribuție a apei potabile în strada Viitorului, orașul Ungheni
44.000
6 Prelungirea rețelei de distribuție a apei potabile în strada Cosminului, orașul Ungheni
15.000
7 Racorduri de canalizare în satele Vidrasău, Recea, Morești, Cerghid și Cerghizel
161.000
Racorduri de canalizare pentru preluarea, evacuarea și transportul apelor menajere de la gospodăriile populației și societăți
8
37.000
comerciale în orașul Ungheni
9 Modernizarea unor străzi din orașul Ungheni: Primăriei (Stadionului), Tineretului, Gării și str. Cerghid 2
2.000.000
10 Alte cheltuieli de investiții
80.000
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Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local
ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI UNGHENI
Nr. 1113 / 19.02.2016

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 19.02.2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 15 consilieri
locali, şedinţa fiind legal constituită. Participă la ședința consiliului dl
Prodan Victor-primar, dl Platon Mihail-șef serv.adm.pbl., înlocuitor
secretar, dl. Pătran Aurelian, administrator public, dl Albu Ioancoordonator poliția locală.
Dl Fechete Ioan, președintele de ședință, prezintă Dispoziția
Primarului nr. 195/15.02.2016 de convocare a ședinței ordinare a
Consiliului Local Ungheni pentru data de 19.02.2016, ora 12.00, cu
următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului
Ungheni pentru anul 2016-iniţiator primar Prodan Victor.
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea părţii carosabile,
trotuare, parcări, şi reţea de canalizare pluvială în zona blocuri Gară, oraş
Ungheni, judeţul Mureş”- iniţiator primar Prodan Victor.
Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.
35/26.06.2013 privind aprobarea măsurilor necesare pentru desfă
şurarea activităţilor de neutralizare a deşeurilor de origine animalăiniţiator primar Prodan Victor.
Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului
autorităţii de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” modificarea preţurilor şi tarifelor
aferente Serviciului de apă şi canalizare- iniţiator primar Prodan Victor.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu
al Comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor privind îndeplinirea
condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate
în Parcul Industrial Mureş, pentru atestarea dreptului de principiu al
întreprinderii solicitante S.C. Parc Industrial Mureş S.A. de a beneficia
de ajutor de minimis sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art.20
din Legea nr. 186/2013 acordate de oraşul Ungheni, judeţul Mureşiniţiator primar Prodan Victor.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu
al Comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor privind îndeplinirea
condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate
în Parcul Industrial Mureş, pentru atestarea dreptului de principiu al
întreprinderii solicitante S.C. Sacons S.R.L. de a beneficia de ajutor
de minimis sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art.20 din Legea
nr. 186/2013 acordate de oraşul Ungheni, judeţul Mureş- iniţiator
primar Prodan Victor.
Diverse.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot Procesulverbal de şedinţă nr. 7734/22.12.2015, care se aprobă cu 15 voturi
pentru.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot Procesulverbal de şedinţă nr. 7826/29.12.2015, care se aprobă cu 10 voturi
pentru şi 5 împotrivă, Trif Ioan, Culcear Florin, Duma Ioan Cosmin,
Moldovan Ioan, Teleptean Vasile.
Dl. Trif Ioan, arată că în mapa personală nu au decât două proceseverbale de şedinţă.
Dl Platon Mihail, arată că în mapele care nu au fost ridicate a
numărat câte patru procese-verbale de şedinţă.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot Procesulverbal de şedinţă nr. 383/19.01.2016, care se aprobă cu 12 voturi
pentru şi 3 voturi împotrivă, Trif Ioan, Culcear Florin, Moldovan Ioan.
Dl Moldovan Ioan, arată că nu a fost redat ce s-a întâmplat în
şedinţă, în sensul că pornind de la o discuţie dintre dl primar şi dl Trif,
trebuie scris acolo că dl primar a ordonat consilierilor PNL să părăsească
sala de şedinţă, iar preşedintele de şedinţă a zis: dlor, încheiem şedinţa
deşi mai erau probleme de discutat, la diverse, eu am avut o cerere
depusă la începutul lunii ianuarie care nu s-a prezentat în şedinţă.
Dl Prodan Victor: dl Trif să se poarte corespunzător, cu respect.
Dl Moldovan Ioan: da, dar dumneavoastră sunteţi invitat în
şedinţă, consilierii trebuie să dezbată, să îşi spună punctul de vedere.
Dna Pop Otilia: dar nici consilierii nu pot sta la toate poveştile
dlui Trif, să se abţină şi să nu facă tot felul de aluzii.
Dl Trif Ioan: ce aluzii, că am spus că dl primar e cercetat, că are
dosar.
Dl Fechete Ioan preşedinte de şedinţă, supune la vot Procesulverbal de şedinţă nr. 509/26.01.2016, care se aprobă cu 13 voturi pentru,
1 vot împotrivă Trif Ioan şi 1 abţinere Teleptean Vasile.
Dl Trif Ioan: am votat împotrivă, pentru că nu erau puse în mapa
consilierilor, ori eu nu pot să votez pentru ceea ce nu am studiat.
Dl Platon Mihail: procesele verbale de şedinţă au fost puse în
mape, au fost afişate la panoul publicitar, au fost postate pe site-ul
Primăriei, au fost publicate în presa locală. Mapele care nu au fost
ridicate sunt complete, conţin toate procesele verbale de şedinţă.
Dl Fechete Ioan preşedinte de şedinţă, supune la vot ordinea de

Asfaltările din satele aparținătoare, dezbătute de consilierii locali
zi, se adoptă cu 15 voturi pentru.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, trece la primul punct al
ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al
oraşului Ungheni pentru anul 2016-iniţiator primar Prodan Victor.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt
pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl Trif Ioan: dlor colegi, legat de bugetul pe anul 2016, dacă ne
uităm la acest buget, pentru şcoala din Ungheni şi satele aparţinătoare,
nu este prins absolut nimic, pentru reparaţii la şcoli, nimic, nimic nu
este prins în bugetul pe 2016. Am fost la şcoală, am avut o discuţie
cu dna directoare, am întrebat-o dacă a depus în scris către Consiliul
Local, de ce are nevoie pentru reparaţii. Ea a zis că nu a depus pentru
că dl primar i-a zis că nu sunt bani în bugetul local. Eu am insistat şi
am zis că dumneavoastră trebuie să faceţi un necesar de reparaţii la
şcoli. Acuma, dl primar o zis că nu sunt bani pentru reparaţii la şcoli,
sunt alte priorităţi precum se vede, dacă vă uitaţi la lista de investiţii,
anexa nr. 1, dlor, numai proiecte sunt prinse de aproximativ 250000
lei, ok este foarte bine că se fac proiecte şi se vine cu proiectul, dar
toate aceste proiecte, multe dintre ele nu sunt prinse şi la investiţii
ca să se şi realizeze. Noi degeaba facem numai proiecte şi nu avem
bani ca să se realizeze, nu sunt prinşi bani în buget să le şi executăm.
Haideţi să prindem atunci proiectul ăsta pe care vrem să-l facem,
facem şi proiectul şi facem şi executarea să se şi execute lucrarea
respectivă, nu numai că facem proiecte, astea le facem rapid până la
alegeri, că după alegeri cum zice ăla, după mine potopul. Deci cam
asta este chestiunea să se cheltuie banii, căci pe proiecte una două se
cheltuie banii şi după mine potopul, cei care vin doamne ajută. Bun,
venim aicea şi zicem, este prins tot la anexa 1a, dacă vă uitaţi dlor
colegi, zice modernizarea unor străzi din oraşul Ungheni, Primărie,
Stadion, Tineretului, Cerghid 2, cu 2 milioane de lei. Proiect, avem,
ceva proiecte dlor? Arătaţi proiecte, vă rugăm să ne puneţi proiecte
la dispoziţie, să vedem exact ce se vrea să se facă cu banii ăştia, pentru
ce, se asfaltează aceste străzi, se pietruiesc aceste străzi, ce se face cu
banii ăştia? Eu aşa nu pot să votez, nu se ştie ce se face cu aceşti bani.
Exact ca şi la blocurile de la gară, ne-am trezit după ce a fost gata făcut
proiectul că nu era prinsă canalizarea pluvială şi după aia ştiţi bine
că o trebuit să se facă şi canalizarea pluvială şi au întrebat oamenii
că voi nu ştiţi, nu, nu ştim pentru că am votat doar banii, proiectul
nu l-am văzut. Zice aşa, proiect distribuţie apă strada Viitorului, care
e strada Viitorului? Asta de unde sunt crucile?... Dlor, dar acolo este
băgată apa, se ajunge deja la Rotunda cu apa, deja o ia în Tuzoc, deja
o ia în stanga...
Dl Fechete Ioan: vă rog mai scurt....scoateţi o vorbă la trei minute.
Dl Trif Ioan: deci dacă apă este până la ultima casă de ce trebuie
să o ducem mai departe? Să ridice valoarea pentru că acolo au unii
consilieri terenuri? O să vă dau eu nume cu cei care au terenuri acolo,
pe toţi absolut....puteţi să râdeţi dar ăsta e adevărul. După aceea,
mergem la bani pentru poliţia locală, dlor colegi şi în ziua de azi poliţia
locală, vă rog frumos să urmăriţi, noi deja avem şi filmată chestiunea,
în fiecare zi Poliţia Locală o duce pe dna secretară a dlui primar la Tg.
Mureş, o duce acasă, ori noi nu plătim din bani impozite şi taxe la
primărie ca dl primar să-şi trimită secretara cu maşina Poliţiei Locale.
Dl Primar: dle Trif, d-ta ai folosit mai mult maşina.
Dl Trif Ioan: mergem mai departe dlor şi să vedeţi aici ce ciolomadă

s-a făcut dlor în acest buget. Apă, canal, salubritate şi zice aşa,
dezinsecţie, deratizare blocuri, contribuţie, colaboratori pt buldozer,
plăcuţe stradale, etc., şi zice aşa 125000 lei. Cât merge din aceşti bani
pentru deratizare? Anul trecut aţi cheltuit un miliard ca să omorâţi
ţânţarii, anul ăsta cât o să cheltuiţi ca să omorâţi ţânţarii?
Dl Prodan Victor: cât va trebui, sănătatea e pe primul loc.
Dl Trif Ioan: da, din impozite şi taxe plătite de noi.
Dl Prodan Victor: da, d-ta şi plăteşti multe impozite şi taxe.
Dl Trif Ioan: la donaţii, biserici şi culte, ..., unde şi cât merg banii ăştia?
Dl Prodan Victor: e problema noastră, facem ca în fiecare an,
chemăm preoţii şi împreună împărţim sumele.
Dl Trif Ioan: noi trebuie să facem repartiţia.
Dna Pop Otilia: lăsaţi să împartă preoţii banii, ei îşi cunosc
problemele şi îşi împart banii în mod corespunzător.
Dl Trif Ioan: la Asociaţia culturală „Hora”, 50000 de lei. Dlor s-a
mai făcut o asociaţie şi eu propun ca din cei 50000 de lei să dăm şi la
Asociaţia Cerghizana, condusă de dl Ilieş.
Dl Ignat Gheorghe: dle Trif, de ce te bagi în toate?.. asta am
discutat-o noi cei care suntem reprezentanţii Cerghidului, noi nu
mai putem de tine să ne spunem problemele, tu le ştii pe toate, tu
trebuie să te bagi în toate. Noi am povestit aceste probleme la nivelul
conducerii primăriei, o să avem sprijinul necesar.
Dl Trif Ioan: pentru susţinerea Asociaţiei sportive Viitorul
Ungheni, 100000 de lei. Dlor şi bisericile şi asociaţiile sportive au
făcut decontarea pentru toţi aceşti bani?..pentru că noi nu mai avem
voie să dăm dacă nu, că aţi văzut ce s-a întâmplat la Tg Mureş, unde şi
consilierii au dosare penale şi toţi. Să ni se aducă o situaţie, să ştim să
votăm în cunoştinţă de cauză dacă au decontat şi bisericile şi echipa
de fotbal, că dacă nu, nu mai putem da bani. Eu ca şi consilier nu le-am
văzut şi dacă nu le-am văzut nu am cum. Cheltuieli cu evenimente,
8 martie, 50000 de lei şi 1 iunie, ziua învăţătorului şi aşa mai departe,
dlor colegi ştiţi bine că în anii trecuţi şi de ziua pensionarilor şi de 8
martie, invitaţiile erau făcute în numele dlui primar şi erau plătite din
bugetul local, deci vrem să ştim dacă aceşti bani, ce se întâmplă cu ei
pentru că pe invitaţii aşa-i trecut, familia Prodan vă invită de 8 martie,
atâta timp cât ăsta, să plătească, nu să se plătească din bugetul local.
Dna Pop Otilia: vrei să ne scrie pe toţi consilierii în linie?
Dl Trif Ioan: bani de bunuri şi servicii tot aşa, lucrări de dezinsecţie,
servicii consultanţă juridică, servicii consultanţă achiziţii publice,
servicii sistem supraveghere video, etc, aici este 138000 lei şi aici e
băgat tot dezinsecţie, mă fraţilor nici dacă luăm prezervative la ţânţari
după cum a zis un coleg, cu atâţia bani ce Dumnezeu facem măi
oameni buni, aprobaţi aşa astfel de prostii, aprobaţi în Consiliul Local.
Dl Teleptean Vasile: am vorbit şi cu dna contabilă, am câteva
remarci, ca prioritate să terminăm proiectul de modernizare la blocuri,
anul trecut am acordat 19 miliarde, acum trebuie să finalizăm, tot ca
un proiect discutat anul trecut a fost extinderea reţelei de electricitate
în zona „Cinceu”acum nu este prins aici.
Dl Prodan Victor: nici nu îl putem cuprinde, vă explic de ce, am
discutat cu cei de la Electrica şi se vor ocupa, este o procedură nouă,
prin care ei trebuie să facă toată documentaţia, proiect, tot, ei sunt
obligaţi să facă investiţiile, după care fac un raport ca noi să alocăm
bani din bugetul local.
Dl Teleptean Vasile: am înţeles, aceeaşi situaţie este şi la Cerghizel,
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cu casele din spatele casei preotului, 9 familii. Am mai discutat
în Consiliul de Administraţie proiectul de la şcoală, cu încălzirea
şi schimbarea geamurilor. Acum, dacă s-au achiziţionat cele două
centrale, e foarte bine, dar la parter sistemul de încălzire e vechi, de
24 de ani, poate că acum nu sunt bani, dar e păcat că sistemul acesta
învechit de încălzire să nu se schimbe.
Dl Prodan Victor: am discutat cu dna Director al şcolii şi la prima
rectificare o să încercăm să prindem banii necesari.
Dl Teleptean Vasile: o altă problemă importantă este cea de
întocmire a planurilor parcelare. Ştiţi poate că din 2018, nu se mai
pot solicita subvenţii agricole la APIA, dacă oamenii nu au înscrise
terenurile în CF. Eu propun să aprobăm o sumă de cel puţin 150000
de lei să începem cu o zonă, nu are importanţă care. Important este
să începem şi când avem bani să alocăm. Vă dau câteva exemple,
Bahnea aproape a finalizat, Mica a finalizat, vă daţi seama ce uşor
este să plăteşti 100 de lei şi să ai CF-ul pe parcelă.
Dl Prodan Victor: e bine că aţi ridicat această problemă şi eu o
am în vedere, când o să avem prima rectificare de buget trebuie să o
avem în vedere, trebuie să ne aplecăm asupra ei.
Dl Teleptean Vasile: o chestiune organizatorică, partea cu curăţarea
podeţelor, de la Istrate, de la Nyaradi. Am câteva observaţii la partea
de buget, la cap.IV, la alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, e vorba de
597000 lei, drepturi contracte de muncă, restituire diferenţe autorizaţie
de construire SC Solar Energy, cheltuieli de judecată, sumă 102000
lei. Ce cheltuieli de judecată e vorba la suma asta?
Dl Prodan Victor: restituire diferenţă sumă la autorizaţia de
construire, au avut o cerere la noi, noi dacă dădeam curs acestei
solicitări a SC Solar Energy, aveam probleme cu Curtea de Conturi,
ne-au dat în instanţă, au câştigat, trebuie să le restituim diferenţa de
bani şi să achităm cheltuielie de judecată iar 5000 de lei sunt cheltuieli
de judecată în alt proces pierdut de noi.
Dl Teleptean Vasile: este vorba de un alt cap. referitor la Poliţia
Comunitară, sume reprezentate conform contract de muncă, astea
sunt sumele acelea pentru haine aprobate anul trecut?
Dl Prodan Victor: da.
Dl Teleptean Vasile: la cap. 4.2, materiale, prestări servicii, pentru
Tiger, anul trecut au avut contract prestări servicii pt Vidrasău, acum
au şi pentru Moreşti? În legătură cu asociaţiile sportive şi culturale,
trebuie să prezinte raportul anual.
Dl Prodan Victor: l-au prezentat, dacă o să fiţi de acord, la
solicitarea acestora, pot să vină la următoarea şedinţă şi să vă facă o
prezentare detaliată.
Dl Teleptean Vasile: la cap. bunuri şi servicii, reparaţii curente,
63000 de lei, e vorba de reparaţie staţie de autobuz Cerghizel şi
reparaţii geamuri şi uşi, reparaţii curente bloc ANL. Ştiu de staţia de
autobuz de la Cerghizel, aş vrea să facem ceva la blocul ANL, la partea
de încălzire, în preajma sărbătorilor am fost sunat, de unele familii
care nu au apă caldă, sunt unele vârfuri când nu face faţă centrala,
e vorba de 6 familii pe două nivele care au probleme cu apa caldă,
cred că au depus şi cerere.
Dl Prodan Victor: trebuie să ne ocupăm de problemă, până în
toamnă se va soluţiona.
Dl Teleptean Vasile: teren sport Cerghizel, unde se va face terenul
de sport, există CF?
Dl Prodan Victor: da există, se face în curtea şcolii la Cerghizel.
Dl Ignat Gheorghe: două probleme aş avea, una referitoare la
Asociaţia de dansuri „Cerghizana”am vorbit cu factorii de decizie,
pentru a putea fi sprijiniţi trebuie să facă un Contract de asociere cu
primăria şi apoi se poate discuta de finanţare, ei abia de câteva zile
s-au înfiinţat, să facă demersurile necesare şi în final o să îi sprijinim,
noi nu suntem împotriva culturii. Mai am o problemă, nu este prinsă
în buget, o staţie de autobuz , în centru, pe partea dreaptă a drumului
spre Târnăveni, este necesar a se realiza pe viitor, întrucât călătorii sunt
nevoiţi să coboare în noroi. Vă rog să aveţi în vedere acest aspect.
Dl Moldovan Ioan: în primul rând îl felicit pe dl Ignat pentru noua
funcţie, pe care o are, de acum de curând de o săptămână, trebuia să
ne comunicaţi şi nouă că îl consiliaţi pe dl primar. Legat de buget, aş
începe cu anexa 1b, ce a prezentat dl Trifu, la pct 6, noi nu avem proiecte
pentru aceste străzi ce trebuie modernizate, notele de fundamentare
prezentate sunt un fel de apă de ploaie, nu reprezintă fundamentare
pentru acest proiect de hotărâre, nu pot să fiu de acord cu suma
asta e totuşi vorba de 2 mlrd de lei care este o sumă mare. Legat de
cheltuieli de funcţionare, la staţia de epurare sunt prinşi anual cam
600000 lei, cheltuieli dar nu se taxează nimic la ce intră în staţia de
epurare, nu intră nici un venit ca să compenseze un pic cheltuielile din
buget. Sunt numai cheltuieli şi în plus la cap.alte servicii în domeniul
locuinţelor avem acolo 7 oameni cu cheltuieli salariale destul de
mari, cheltuieli de personal de aproape 200000 de lei şi pe urmă se
vine la cap. 8, suma de 125000 de lei să plătim penalităţi depăşire
concentraţii ape uzate ce intră în sistemul naţional, ce se deversează
în Niraj. Dacă plătim acolo 600000 de lei, d.c. 200000 de lei salariile,
măcar atâta responsabilitate să aibă să nu vină penalităţi pentru
Primărie şi să cuprindem în buget să mai plătim şi iresponsabilitatea
lor. Nu pot să fiu de acord cu aşa ceva. Eu am votat până acum 4 sau
5 bugete locale, nu am avut niciodată acces la modul de punere în
practică a acestor proiecte care le votăm noi aici, chiar cu cerere scrisă
la conducerea primăriei ca să avem acces la modul de decontare, cum
s-au decontat, nu suntem noi organ de verificare, dar totuşi suntem
traşi la răspundere, pentru ceea ce votăm.Niciodată nu am avut acces la
documentele de justificare cheltuieli. Secretul e mai mare ca la NASA,
te duci dincolo la Primăria din Cristeşti şi zice da, poftiţi, atâta costă
treaba aia, uite aici sunt facturile pentru cheltuielile care s-au făcut,

Banii pentru biserici, motiv de ceartă în Consiliul Local
la noi este strict secret, când urci sus la etaj te întreabă unde te duci,
de ce te duci şi se raportează.
Dl Prodan Victor: nu vi se pare corect, e vorba de o instituţie,
dumneavoastră vorbiţi de dictatură care nu aţi făcut nimic, de 22 de
ani, niciodată nu aţi pus la dispoziţie nimic, noi le punem pe site, sunteţi
înştiinţaţi mereu de orice problemă, haideţi să păstrăm proporţiile.
Dl Moldovan Ioan: acum aţi pus bugetul pe site, de o săptămână,...
de 15 zile, felicitări, dar trebuia să puneţi şi execuţia bugetară, şi
contractele, cu cine aţi încheiat prestări servicii, noi plătim 500 milioane
anual că dl primar se duce la televizor şi ne spune toate problemele pe
care vrea să le facă, am vrea şi noi să mergem acolo să ne prezentăm
punctul de vedere.
Dl Prodan Victor: informarea cetăţeanului.
Dl Moldovan Ioan: aveţi o serie de probleme în instanţă, cu nişte
bani care trebuiesc justificaţi, eu aş veni cu o propunere, să predaţi
mandatul de ordinator de credite unei persoane din primărie care nu-i
cercetată, şi ăla să reprezinte şi să facă tot bugetul mai departe. Atâta
timp cât dumneavoastră sunteţi cercetat pentru nişte treburi, eu nu
mai am încredere să votez acest buget, mai ales că ultima şedinţă de
Consiliu Local, extraordinară, de acum o săptămână, a fost boicotată.
Trebuia dus un document în instanţă, aprobat de Consiliul Local şi
s-ar putea pierde procesul fiindcă nu am fost reprezentaţi corect şi
asta printr-o mânăreală aici la Consiliul Local. Mulţumesc.
Dl Gyulai Joszef: două întrebări, la aneaxa 1b, poz 6, elaborare
proiect tehnic amenajare parc şi teren de joacă, zona blocuri moară,
Ungheni. Dle primar, atâta timp cât parcul de joacă de aici de la
blocuri, nu este finalizat, de ce trebuie să ne apucăm la alt teren de
joacă? La parcul de joacă este doar moloz de jur împrejur, treaba asta
trebuie rezolvată. O altă întrebare, la Poliţia orăşenească, materiale şi
prestări de servicii cu caracter funcţional, 125000 de lei, ce reprezintă
asta? Poliţia oraşului nu are fonduri asigurate?
Dl Prodan Victor: din partea noastră au benzina. Mai sunt reparaţii.
Dl Gyulai Joszef: maşina poliţiei o reparăm noi? O altă întrebare
la culte şi religii, aţi cuprins 200000 de lei, vă întreb eu personal, care
parohie a depus cerere pe anul acesta, ca să solicite bani de sprijin
pentru parohie? După câte ştiu eu, sunt doar două sau trei parohii
care au depus cerere, restul nici una. Vin cu propunerea ca cei care au
depus cerere până la data de astăzi, să primească bani. Până acuma
trebuiau să depună că bugetul e făcut.
Dl Prodan Victor: cam toate parohiile.
Dl Botoş Iacob Dorinel: nu până la data de astăzi, să se dea un
termen.
Dl Prodan Victor: au depus cam în procent de 80%.
Dl Gyulai Joszef: o ultimă întrebare, dacă putem continua capela?...
fundaţia este făcută şi vrem ca anul acesta să o punem sub acoperiş
iar anul viitor să continuăm mai departe lucrările.
Dl Botoş Iacob Dorinel: am două întrebări, la Parohia nr. 1 se dau
ceva bani anul acesta? Dl Prodan Victor: da. Anul trecut părintele nu a
venit să solicite bani. Dl Botoş Iacob Dorinel, altă întrebare aici la apă,
canal, salubritate, este trecut 180000 lei colectare deşeuri menajere,
astea nu populaţia le plăteşte? În cazul în care, drumul ăsta nu se
asfaltează să se repare pentru că sunt multe gropi.
Dl Prodan Victor: populaţia plăteşte pentru salubrizare, dar banii
trebuiesc prinşi în buget. Drumul se va asfalta.
Dl Culcear Florin: s-au punctat destul de bine problemele pe acest
buget, dar aş mai avea două, trei întrebări, scurte şi la obiect. Referitor la
ceea ce am cerut de atâta timp, o evidenţă a încasărilor şi cheltuielilor
de la buldoexcavator, până acuma nu s-au prezentat, pentru că ne
trebuie şi venituri. Văd că la cheltuieli avem în jur de 80000 de lei, dar
venituri nu. La buldoexcavator am înţeles că s-au pus o grămadă de
cereri pentru a presta servicii, dar încasări nimic. Unde le putem găsi şi
ce am putea să realizăm cu veniturile din aceste prestări de servicii din
moment ce avem atâtea cheltuieli? Aveţi cheltuieli cu rate, cu dobânzi,
cu piese, cu carburanţi, cu tot felul. V-am rugat de atâta timp. Într-

adevăr, acele cheltuieli cu deratizarea, sume colosale, cu deratizarea
la noi în Ungheni. Nici măcar atâta bun simţ nu aveţi să aduceţi un
contract de achiziţie a acestei lucrări, de realizare a lucrării ce a fost
făcută anul trecut, în valoare de 1 mld şi o sută de mii de lei, aţi venit
cu suplimentare a acestui capitol, nu este nici o problemă, o să daţi
dumneavoastră răspunsuri şi în alte părţi, nu numai nouă, şi în faţa
cetăţenilor. La reclamă şi publicitate..
Dl Prodan Victor: ştim dle Culcear că ne reclamaţi peste tot, nu
ne este frică.
Dl Culcear Florin: vă autodenunţaţi singur prin acele neconcordanţe
la lucrările prestate. Referitor, acuma dl Ignat nu a ridicat şi problema,
nu aş fi vrut eu să ridic şi problema terenului de sport de la Cerghid.
Ce se întâmplă cu acel teren de sport?
Dl Ignat Gheorghe: acela se finalizează, nu mai avea rost să îl
amintesc.
Dl Culcear Florin: nu este cuprins nicăieri la nici un cap. la niciun
paragraf de cheltuieli şi nici acea poartă de care ziceţi de atâta timp.
Dl Ignat Gheorghe: dacă era timp bun era gata.
Dl Culcear Florin: lucrările dle primar, din zona blocurilor, de la
gară Ungheni, în ce măsură în ce procent este realizat acel proiect?
Era un termen de finalizare 2015.
Dl Prodan Victor: era un termen de un an de zile.
Dl Culcear Florin: eu acuma întreb, în ce procent este finalizată
lucrarea? Eu vă întreb pentru că procentul nu ştiu dacă este de 30%.
Dl Prodan Victor: vorbeşti ca să te afli în treabă, cum ai constatat
că este realizat 30%? Eu nu pot să mă exprim, sunt devize sunt situaţii
de lucrări.
Dl Culcear Florin: referitor la acele elaborări de proiecte, nu v-aţi
gândit şi la o variantă, elaborăm un proiect şi îl şi realizăm să avem
şi sprijin financiar pentru el? Atâtea elaborări de proiecte tehnice,
care presupun, bani, bani, bani. Ar trebui renunţat la acele proiecte
care nu au susţinere financiară şi banii ar trebui folosiţi la canalizare.
Realizaţi ceea ce este început.
Dl Prodan Victor: vă asigur că şi terminăm ceea ce ne propunem.
Fără proiecte nu se poate face nimic, de acolo se începe.
Dl Culcear Florin: în cazul ăsta vă felicit, aşa trebuie să fie.
Dl Teleptean Vasile: mai am o completare, dacă aveţi solicitări la
culte să le punem pe masă şi să le aprobăm prima tranşă. La problema
cu dl Gyulai, pentru capelă, dacă discutăm de sumă să o şi votăm.
Dl Prodan Victor: noi am discutat, o să aibă bani la timp să poată
demara lucrările.
Dna Somodi Anna Maria: legat de deratizare vreau să spun câteva
cuvinte, dacă acuma câţiva ani ne mâncau şobolanii în bloc, veneau
până la uşa noastră, acuma efectiv am o pivniţă curată la subsol, aici
s-au investit bani, dar cu folos şi se văd rezultatele.
Dl Ogrean Liviu: vreau să punctez câteva probleme importante,
nomenclatorul străzilor încă nu s-a realizat, să se elaboreze. Am spus
şi la şedinţele anterioare despre taxele de canal, sunt persoane care
se folosesc de prestări de servicii fără să le achite, să se ia măsura
achitării taxelor de canal pentru cei care sunt racordaţi. În capitolul
cu donaţii, biserici, culte, ar trebui să dispară termenul: donaţii, pentru
că asupra donaţiilor nu putem avea control. Să primim raport de la
comisia nominalizată pentru verificarea banilor daţi de primărie. Vă
rog, dle primar să nu intrăm inutil în procese dacă suntem siguri că
le vom pierde. Este păcat să dăm apoi bani mai mulţi, plus cheltuieli
de judecată.
Dl Botoş Iacob Dorinel: nu ai dreptate, dacă dai banii şi nu ai o
sentinţă judecătorească obligatorie, vine curtea de conturi şi te arde.
Proiectul de hotărâre a avut avizele comisiilor de specialitate a
Consiliului Local.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de
hotărâre care se aprobă cu 11 voturi pentru, 4 abţineri: Trif Ioan, Culcear
Florin, Moldovan Ioan, Teleptean Vasile, adoptându-se Hotărârea nr. 7.
Dl Trif Ioan: dlor colegi m-am abţinut de la acest proiect de hotărâre
legat de buget, pentru că nu s-a pus niciun bănuţ la canalizare, sunt
foarte multe străzi pe care se poate extinde canalizarea, vă dau un singur
exemplu: de la mine încolo până în capul satului nu există canalizare, pe
strada Viitorului nu există canalizare şi oamenii care s-au mutat acolo,
se poate face, că noi trebuie să facem, deci să fie prins ca să terminăm,
deci sunt foarte multe străzi care nu au canalizare. Din păcate din aceste
motive nu am votat proiectul de buget.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, trece la al doilea punct
al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea părţii
carosabile, trotuare, parcări, şi reţea de canalizare pluvială în zona blocuri
Gară, oraş Ungheni, judeţul Mureş”- iniţiator primar Prodan Victor.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt
pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl Trif Ioan: dlor legat de această chestiune, deci după ce s-o făcut
lucrarea veniţi acuma ca să aprobăm indicatorii tehnico-economici.
Dl Platon Mihail, este vorba de actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici, ca urmare a modificării cotelor de TVA.
Dl Teleptean Vasile: anul trecut am aprobat 19 miliarde, din
acei bani cât s-a plătit până acuma? După părerea mea, am alocat 19
miliarde, nu s-a plătit nimic la constructor, s-au redus cotele de TVA,
şi apar acum 18 miliarde şi ceva. Practic nu s-a făcut recepţie şi plăţi
până acuma, nu au cerut avans?
Dl Prodan Victor: marţi sau miercuri o să avem banii în cont şi o
să putem să facem plăţi.
Dl Botoş Iacob Dorinel: lucrările sunt făcute de anul trecut, cu
alt TVA.
Dl Prodan Victor: asta e o problemă care trebuie reglată în
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contabilitate. Nu am făcut plăţi, am primit o factură doar în decembrie,
nu pot să îl oblig pe ăla să ne ceară bani.
Dl Moldovan Ioan: ce le-aţi spus dle primar la ăia că au lucrat o
jumătate de an si nu le-aţi dat niciun ban, au lucrat de 10 miliarde şi
nu le-aţi dat nici un ban?
Dl Prodan Victor: nu au cerut bani, au făcut o factură de circa
500000 lei şi o să plătim.
Dl Ogrean Liviu: dle primar, legat de canalizare dacă ne puteţi
spune ca să îi înştiinţez pe cei de pe strada Mureşului, de dincolo de
calea ferată, când se vor putea racorda la canalizare.
Dl Prodan Victor: cât de repede putem, avem probleme cu firma
SOCOT. Nu garantăm cu un termen, cât de repede putem, după
clarificarea problemelor cu SOCOT, suntem în instanţele de judecată
cu ei.
Proiectul de hotărâre a avut avizele comisiilor de specialitate a
Consiliului Local.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de
hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea
nr. 8.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, trece la al treilea punct
al ordinei de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din
H.C.L. nr.35/26.06.2013 privind aprobarea măsurilor necesare pentru
desfăşurarea activităţilor de neutralizare a deşeurilor de origine animalăiniţiator primar Prodan Victor.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt
pe marginea proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a avut avizele comisiilor de specialitate a
Consiliului Local.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de
hotărăre care se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptânduse Hotărârea
nr. 9.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, trece la al patrulea
punct al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind mandatul acordat
reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” modificarea
preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi canalizare- iniţiator
primar Prodan Victor.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt
pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl Moldovan Ioan, eu aş întreba pe dl Pătran Aurelian, că în afară de
cei 3-4% cu cât scade preţul la apă, legat de TVA, alte scăderi mai sunt?
Dl Pătran Aurelian, nu, numai astea.
Proiectul de hotărâre a avut avizele comisiilor de specialitate a
Consiliului Local.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de
hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea
nr. 10.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, trece la al cincilea punct
al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului
de principiu al Comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor privind
îndeplinirea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru
investiţiile realizate în Parcul Industrial Mureş, pentru atestarea dreptului
de principiu al întreprinderii solicitante S.C. Parc Industrial Mureş S.A. de
a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităţilor fiscale prevăzute
la art.20 din Legea nr. 186/2013 acordate de oraşul Ungheni, judeţul
Mureş- iniţiator primar Prodan Victor.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt
pe marginea proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a avut avizele comisiilor de specialitate a
Consiliului Local.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de
hotărâre care se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea
nr. 11.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, trece la al şaselea punct
al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului
de principiu al Comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor privind
îndeplinirea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru
investiţiile realizate în Parcul Industrial Mureş, pentru atestarea dreptului
de principiu al întreprinderii solicitante S.C. Sacons S.R.L. de a beneficia
de ajutor de minimis sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art.20 din
Legea nr. 186/2013 acordate de oraşul Ungheni, judeţul Mureş- iniţiator
primar Prodan Victor.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, solicită înscrieri la cuvânt
pe marginea proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a avut avizele comisiilor de specialitate a
Consiliului Local.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de
hotărăre care se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea
nr. 12.
Dl Fechete Ioan, preşedinte de şedinţă, trece la al şaptelea punct
al ordinei de zi: Diverse.
Dl Gyulai Joszef: acuma se pietruiesc din nou multe străzi, se tot
înalţă faţă de proprietăţile oamenilor iar foarte mulţi reclamă acest
lucru, ei cer ca surplusul de piatră după nivelarea cu un autogreder
să fie dus în altă parte. O altă problemă este cu canalul pluvial, am
cerut în mai multe rânduri, ca dacă s-a făcut legătura cu şanţul ce
merge pe la dl Buta, acesta să fie curăţat, pentru că nu are scurgere.
Dl Prodan Victor: dl viceprimar se va ocupa de aceste probleme.
Dl Ogrean Liviu: legat de buget, mulţumim conducerii executivului
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Primăriei pentru că a intreprins toate diligenţele pentru elaborarea
unui buget echilibrat. O altă problemă este menţinerea curăţeniei
străzilor, deplasarea atelajelor hipo, a mijloacelor de transport auto
şi a diferitelor tractoare şi utilaje agricole, care aduc de pe câmp noroi
pe drumurile din localitate iar atelajele hipo nu sunt înzestrate cu saci
de colectare a dejecţiilor. Profit de prezenţa dlui Albu, coordonatorul
Poliţiei Locale, pentru a lua măsuri de atenţionare şi de sancţionare în
vederea menţinerii curăţeniei drumurilor publice. Sunt multe persoane
care reclamă aceste lucruri.
Dl Ignat Gheorghe: am o problemă, montarea camerelor de luat
vederi în toate localităţile, pentru a veni în sprijinul poliţiei şi de
a preveni infracţionalitatea. În satul Cerghid s-au desfundat unele
drumuri, pe altele au apărut gropi, trebuie să luăm măsuri de pietruire
şi de întreţinere a acestora.
Dna Somodi Anna-Maria: din câte înţeleg în unele locuri este
prea multă piatră, la blocuri s-a făcut foarte frumos cu străzile dar
este o manevră foarte urâtă şi grea până se ajunge la aceste străzi,
este necesară o pietruire a aleilor, până la definitivarea proiectului
de modernizare a străzilor şi a zonei.
Dl Liţ Alexandru: se vor lua măsurile necesare la blocuri iar apoi
se va trece cu întreţinerea drumurilor din satul Cerghid.
Dna Buta Monica: dle primar, şi la Cerghizel este necesară
întreţinerea drumurilor: Finlandei şi a Cimitirului.
Dl Prodan Victor: după Cerghid se va veni în Cerghizel cu
întreţinerea drumurilor.
Dl Trif Ioan: a fost o hotărâre de Consiliu cu banii pentru canalizare,
la cei care au plătit taxa de 1 leu de ce nu li se dă banii înapoi la oameni?
Dl Prodan Victor: aţi făcut reclamaţie pe chestia asta şi totul este
sub control. Dlor consilieri, a ridicat dl Moldovan o problemă legată
de faptul că noi cheltuim foarte mulţi bani cu staţia de epurare, este
adevărat, dar dle Moldovan, haideţi să punem taxă de canal de 1 leu
să facem populisme. Dle Moldovan, nu aveţi coloană vertebrală, odată
punem 1 leu apoi veniţi să punem taxe mai mari.
Dl Moldovan Ioan, nu puneţi în aceeaşi oală lucrurile. Ce
perspectivă are Cerghizelul anul ăsta cu canalizarea?
Dl Prodan Victor: nicio perspectivă.
Dl Moldovan Ioan: în ultima şedinţă a camerei de Consiliu, avocatul
Chirilă, a spus că reprezintă Consiliul Local şi oraşul Ungheni. Ce
probleme a ridicat acolo avocatul?
Dl Prodan Victor: a ridicat probleme foarte pertinente, dânsul a
spus dlui judecător că contractul de asistenţă juridică a fost semnat
de către dl primar şi a întrebat dacă dl judecător este de acord, sau
dacă primarul este în incompatibilitate sau nu. Dl judecător a fost de
acord ca el să reprezinte Oraşul Ungheni şi Consiliul Local, deoarece
el nu reprezintă interesele personale ale primarului.
Dl Moldovan Ioan, problema era dacă Consiliul Local este sau
nu parte în proces.
Dl Prodan Victor, Consiliul Local nu este parte în proces, exact
ce v-am spus dumneavoastră, în proces este doar Oraşul Ungheni.
Dl Trif Ioan: deci am spus, banii să se restituie înapoi la cetăţenii
care au plătit 1 leu.
Dl Pătran Aurelian: dle Trif, o să vi-i restituim dumneavoastră,
că dumneavoastră aţi adus tabelele de la Cerghizel şi aţi plătit 1 leu
pentru fiecare om, deşi la Cerghizel în starea actuală a lucrărilor nici
în cinci-şase ani nu se vor putea racorda la canalizare. Cum vom face
atunci, o să vă dăm banii dumneavoastră?
Dna Buta Monica: da, o să vină oamenii de la Cerghizel, cu bilet
de 4 lei pe autobuz, să ridice 1 leu.
Dl Trif Ioan: eu vă spun clar că la Cristeşti, pe racordul de la
canalizare s-a plătit 120 lei.
Dle Pătran Aurelian: mergem împreună, dle Trif, la Primăria
Cristeşti să ne informăm?
Dl Trif Ioan: da, când doriţi. Comisia, comisia cu banii daţi
bisericilor, de 4 ani de zile această comisie nu şi-a făcut datoria, să
îşi dea demisia şi mergem alţi 3 în comisie şi vă spun eu că într-o
săptămână o să facem raportul.
Dl Teleptean Vasile: nu prezintă documentele nu se poate face
raportul.
Dl Trif Ioan: trebuie făcut în scris către Consiliul Local, că nu vor
să depune deconturile şi cu hârtia aia mergem la DNA şi la Parchet să
reclamăm. Am făcut mai mult de 10 cereri să primim acte, deconturi,
primarul este obligat conform legii, prin intermediul secretarului,
să pună documentele la dispoziţie în maxim 10 zile, nu s-au pus
la dispoziţie, să fie sănătoşi, vin instituţiile statului să le verifice........
Consiliul Local blochează justiţia, s-a convocat şedinţa extraordinară,
prin care să îl imputernicim pe dl Liţ să semneze contractul de
reprezentare, la o jumate de oră dumneavoastră cei din PNL, aţi fost
sunaţi să nu veniţi că nu se ţine şedinţa....
Dl Fechete Ioan: eu am anunţat că nu pot veni la şedinţă.
Dna Pop Otilia: alţii mai şi lucrează, nu pot veni oricând.
Dl Trif Ioan: în afară de noi:1,2,3 care nu am fost anunţaţi, ne-am
prezentat la şedinţă, ori atunci trebuia să fim anunţaţi toţi. Prin ce
se face în continuare se blochează ca oraşul Ungheni să nu aibă în
instanţă avocat. Aşa s-a întâmplat şi când aţi fost chemaţi la Terra să
nu ne constituim parte.
Dna Buta Monica: nu am fost anunţată să nu vin.
Dna Pop Otilia: nu mai veniţi cu acuzaţii mincinoase.
Dl Trif Ioan: parohia nr 1, anul trecut nu a primit niciun ban, tot
umbla pe aici dl Laslo, nu s-a dat niciun leuţ pentru parohia nr.1 şi fiţi
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sigur că nici anul ăsta nu se va da niciun leu pentru parohia nr.1. De
aceea trebuie să împărţim noi banii, nu preoţii, că de aceea am fost
trimişi aici de cetăţeni, noi suntem organ deliberativ. Toţi acei bani
care sunt daţi pe proiecte aiurea, trebuia să îi punem la canalizare
să terminăm canalizarea pe străzile pe care nu e făcută canalizarea.
Strada Mureşului, cu canalizarea şi eu am fost oprit de oameni, pentru
că nu se pot folosi de canalizare, banii de branşare au fost luaţi, de ce
suntem în judecată cu SOCOT-ul? Asfaltatul de pe podul de peste
râul Mureş,de la Moreşti, vă aduceţi aminte că atunci când am mai
ridicat această problemă dna Pop Otilia, consiliera de la Moreşti , a
spus aşa, că atunci când se toarnă ultimul strat se va turna şi pe podul
de la Moreşti, poate că pe stada Mureşului nu e turnat încă ultimul
strat de asfalt, o să aşteptăm până la calendele greceşti.
Dl Liţ Alexandru: acolo se cunoaşte vinovatul.
Dna Pop Otilia: d.le Trif, de ce nu aţi recepţionat lucrările de
construcţie a podului?
Dl Moldovan Ioan: legat de canalizare la Cerghizel, eu am primit
un răspuns, 5-6 ani, probabil că e realist.
Legat de SOCOT, m-am întâlnit cu şeful de lot de pe zona
Ungheniului şi zice că suntem în instanţă şi cât de curând câştigăm
procesul, eu vreau să fie cum zice primarul dar şi la Deda, Consiliul a
fost tare şi mare dar a trebuit să pună banii jos. ... Ei au o factură de
500000 lei neplătită de Primărie, dar mai avem lucrări de 400000 lei
pe care nu le-am facturat şi sunt făcute,..... versiunea lor.
Dl Liţ Alexandru: e exact invers. Sunt lucrări plătite, dinainte,
neexecutate nici în ziua de azi. Legat de Cerghizel, în proiect era
scris să se introducă o singură conductă, pe sub drumul judeţean,
nicidecum pe o parte a drumului, nu au respectat proiectul. Astea
sunt problemele adevărate şi pe sate au pozat conductele cu zone
de întreruperi mari, au făcut lucrări de mântuială.
Dl Platon Mihail, citeşte două notificări de la Instituţia PrefectuluiJudeţul Mureş , cu nr. 15372/SIV/21.12.2015 şi nr.226/SIV/28.01.2016.
Dl Trif Ioan: dar noi avem pe dna Secretar, care are studii juridice.
Dl Platon Mihail: nu avem angajat jurist, avem post în organigramă,
dar postul e vacant, trebuie să facem dovada că postul e vacant.
Dl Botoş Iacob Dorinel: de ce nu angajăm, mai bine plătim mai
mulţi bani pe avocaţi?
Dl Moldovan Ioan: eu am depus o cerere în luna decembrie prin
care am solicitat, să se pună pe site toate contractele pe care le-a
încheiat primăria, e cu număr de înregistrare, mă bazam pe buna
credinţă a salariaţilor din primărie dar se pare că sunt puse deoparte
prin sertare. Mai arătam că noi tot votăm proiecte dar nu avem acces
la execuţia bugetară.
Am mai depus încă o cerere azi către Consiliul Local, semnată de
Trif Ioan, Culcear Florin, Moldovan Ioan –consilieri locali şi Chiorean
Gheorghe preşedinte Asociaţia Mioriţa, prin care se arată că nu au
păşune pentru animalele membrilor asociaţi iar primarul nu semnează
contractul de închiriere.
Dl Platon Mihail: ne puteţi spune, pt corecta informare a
consilierilor, unde au păşunat în anul 2015 animalele membrilor
Asociaţiei Mioriţa?
Dl Moldovan Ioan: pe alte terenuri, dar problema este că în bugetul
local nu au intrat bani din concesiune, prin nesemnarea contractului.
Dl Platon Mihail: trebuie spus că animalele Asociaţiei Mioriţa au
păşunat pe păşunea Fundătura Cerghizel şi pe terenuri la dispoziţia
Comisiei Locale de fond funciar, unde se vor emite titluri de proprietate,
informaţi corect consilierii.
Dna Pop Otilia: dle Moldovan de ce dezinformaţi consilierii?
Dl Teleptean Vasile: legat de treaba cu păşunea, trebuie să ne
gândim, că mi se pare că doar Răduţiu a plătit.... legat de parcarea
de la fabrica de bere trebuie să facem ceva, pentru că este intrarea
în oraş, să amenajăm un pic parcarea, să punem nişte piatră, avem
buldoexcavatorul la dispoziţie.
Dl Trif Ioan: acolo este proprietate privată. Trebuie făcută o adresă
către Fabrica de bere, să amplaseze nişte tomberoane de gunoi şi să
nu mai parcheze maşinile acolo.
Dl Teleptean Vasile: trebuie luate măsuri de igienizare a şanţurilor
de pe marginea drumurilor, drumurilor dintre sate, pe marginea
drumurilor judeţene. Legat de strada Mureşului, am fost sunat de
mai multe persoane, este trafic de maşini de transport, scot noroi pe
stradă, ar trebui restricţionat pe anumite zile, să îşi facă o platformă
să se spele maşinile.
Dl Liţ Alexandru: în fiecare zi se colectează gunoaiele de prin
şanţuri la drumul E-60.
Dl Moldovan Ioan: este sezonul de primăvară când se curăţă prin
grădini, ar trebui organizată, la nivel de primărie, ridicarea resturilor
vegetale, pe zile, pe sate, pe străzi.
Dl Botoş Iacob Dorinel: la noi se intră în Ungheni din patru
sensuri, ar trebui amplasate nişte plăci de intrare corespunzătoare. La
terenul de fotbal este clădirea veche care avea destinaţia de vestiar,
ar trebui demolată.
Dl Trif Ioan: s-a schimbat omul de la pod.
Dl Liţ Alexandru: omul nu a mai vrut să stea, are probleme, este
bolnav, a fost ajutat de multe ori.
Dl Fechete Ioan constată că nu mai sunt alte probleme şi declară
închisă şedinţa de Consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FECHETE IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
p SECRETAR, PLATON MIHAIL.
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