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De ce a crescut
taxa pe salubrizare?
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Serviciul de Asistență Socială,
raport pe anul 2015

Principalul obiect de activitate al acestui serviciu
este ancheta socială care se efectuează la domiciliul
persoanei singure sau familiei, monitorizarea, consilierea
şi soluţionarea cazurilor sociale până la ieşirea din risc.
Comparativ cu anii anteriori, protecţia socială a luat
amploare atât legislativ, cât şi din punct de vedere al
nevoilor sociale, pragul sărăciei crescând considerabil.
Acest lucru poate fi observat prin numărul foarte
mare al solicitărilor, al cererilor care sunt adresate
administraţiei locale.
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Creșterea taxei de salubrizare adoptată de Consiliul Local Ungheni la finalul
anului trecut a provocat o serie de discuții în oraș și satele aparținătoare.
Considerând că tariful de 6,2 lei/persoană/lună este prea mare, trei consilieri
locali au solicitat o ofertă de preț de la o altă firmă de salubrizare. Răspunsul
cuprinde o cifră cu aproape 54% mai mare față de prețul plătit de cetățeni în
acest moment. Reprezentanții Primăriei Ungheni au făcut o comparație și le
precizează cetățenilor că în stabilirea prețului pe serviciul de salubrizare s-a
ales oferta cea mai bună, la un preț cât mai mic pentru cetățeni.

Un nou constructor pentru Parcul
pentru Sporturi cu Motor de la Cerghid

În secțiunea „Dezvoltare” a bugetului Consiliului
Județean Mureș pe anul 2016 este prevăzută suma
de 36.511.000 lei, pentru cofinanțarea unor proiecte
realizate prin fonduri europene nerambursabile. De
aceea, Consiliul Județean a demarat deja procedura
de licitație pentru continuarea lucrărilor. Efortul
financiar estimat la 34.667.000 lei, va determina o
creștere a numărului de turiști în județul Mureș, prin
organizarea unor competiții sportive de nivel național
și internațional.

DN15 va avea patru benzi în Ungheni și Recea
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. Ultimul dintre aceștia
este semnarea certificatului de urbanism de
către președintele Consiliului Județean Mureș,
Ciprian Dobre. “La finalul acestei săptămâni
am semnat Certificatul de Urbanism necesar
proiectului de “Sporire a capacității de circulație
pentru sectorul de drum național DN 15
km61+100 – 69+215, Recea - Tîrgu Mureș”.
Este un nou pas pentru fluidizarea traficului spre
și de la Aeroportul Transilvania, prin lărgirea
tronsonului de 8,11 kilometri, de la două la patru
benzi” a scris președintele Consiliului Județean
Mureș pe pagina de Facebook. 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.

2

ianuarie, 2016, numărul 1

| Opinia de Ungheni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI UNGHENI
Serviciul Public de Asistență Socială
547605, Ungheni, nr.357
tel/fax:0265-328.112; 328212
e-mail:ungheni@cjmures.ro

Raport de activitate pe anul 2015
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
În legislaţia română, serviciile sociale sunt definite, cităm “ ansamblul
complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor
sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi
depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă
pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea
incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii” . Activitatea
Serviciului Public de Asistenţă Socială e foarte complexă, iar volumul
de muncă este de asemenea foarte mare, raportat la numărul
insuficient de persoane angajate în cadrul acestui compartiment.
În acest domeniu este un volum mare de legi şi acte normative care
vin în sprijinul atât al persoanelor singure sau familiilor vulnerabile,
cât şi altor categorii de populaţie defavorizate, respectiv cei care
realizează venituri insuficiente, foarte mici comparativ cu nevoile lor
sociale pentru a avea un trai decent şi sunt îndreptăţiţi să beneficieze
de unele facilităţi financiare acordate de la bugetul statului sau de la
bugetul local, potrivit legislaţiei în vigoare.
Principalul obiect de activitate al acestui serviciu este ancheta
socială care se efectuează la domiciliul persoanei singure sau familiei,
monitorizarea, consilierea şi soluţionarea cazurilor sociale până la
ieşirea din risc.
Comparativ cu anii anteriori, protecţia socială a luat amploare
atât legislativ, cât şi din punct de vedere al nevoilor sociale, pragul
sărăciei crescând considerabil. Acest lucru poate fi observat prin
numărul foarte mare al solicitărilor, al cererilor care sunt adresate
administraţiei locale.

Protecţie socială

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, modificată şi completată ulterior, precum şi HG
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul S.P.A.S. sunt în
evidenţă un număr aproximativ de 122 dosare cu persoane singure
şi familii beneficiare:
- au fost efectuate 292 anchete sociale;
- au fost întocmite un număr de 421 de dispoziţii ale primarului cu
privire la acordarea/modificarea/suspendarea/reluarea şi încetarea
ajutorului social, acestea fiind transmise către A.J.P.I.S. Mures care
are calitatea de ordonator de plăţi.
- lunar se întocmesc rapoarte statistice care se transmit către
A.J.P.I.S. Mures;
- au fost întocmite adeverinţe necesare solicitanţilor la : medicul de
familie, C.A.S., şcoală, liceu şi altor primării.

Serviciul de Asistență Socială, la raport pe anul 2015

Asistența Socială rămâne o prioritate
pentru echipa Primăriei Ungheni

În conformitate cu Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi HG nr.38/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, în
cadrul S.P.A.S sunt în evidenţă un număr de 146 dosare pentru care:
- au fost efectuate un număr de 305 anchete sociale ;
- au fost întocmite un număr de 277 dispoziţii ale primarului,
colective şi nominale cu privire la acordare/modificare/repunere/
suspendare şi neacordare, acestea fiind transmise către A.J.P.I.S.
Mures care are calitatea de ordonator de plăţi.
- lunar se întocmesc rapoarte statistice care se transmit către
A.J.P.I.S. Mures;

Asistența Socială, un domeniu important de activitate
pentru Primăria Ungheni
În conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile
de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi H.G. nr.920/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.70/2011,
modificate şi completate ulterior în cadrul S.P.A.S au fost primite,
verificate şi apoi s-au acordat ajutoare pentru încălzire după cum
urmează:
- la gaze naturale au fost înregistrate 95 cereri şi declaraţii pe propria
răspundere din care: 95 cereri pentru care s-a emis Dispoziţia pri
marului de acordare a ajutorului de încălzire;
- la combustibili solizi sau petrolieri au fost înregistrate 120 cereri şi
declaraţii pe propria răspundere din care: 120 cereri pentru care
s-a emis Dispoziţia primarului de acordare a ajutorului de încălzire ;
• Autoritate tutelară, protecţia copilului
În conformitate cu prevederile noului Cod civil „Despre familie”,
care denumeşte în noua reglementare o „instanţa de tutelă” (în
art. 107 N.C.civ. precizându-se că este vorba despre instanţa de
tutelă şi familie), potrivit dispoziţiilor art. 229 din Legea nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil,
modificată şi completată ulterior, au fost întocmite dispoziţii
ale primarului şi anchete sociale, precum şi darea de seamă
anuală, privind modul cum s-a îngrijit şi cum a gestionat bunurile
şi veniturile interzise pentru întocmirea unui referat, în vederea
verificării de către instanţa de tutelă şi familie, precum şi în vederea
descărcării tutorelui.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările
ulterioare, serviciul a efectuat anchete sociale pentru diverse
categorii de cetăţeni la solicitarea unor instituţii ale statului cu
privire la minori, după cum urmează:
- au fost întocmite anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. Mures cu

privire la copiii daţi în plasament;
- au fost întocmite anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C.Mures şi diverse
Centre de plasament din judeţ cu privire la copiii instituţionalizaţi;
- au fost întocmite anchete sociale şi adrese pentru Notar, Judecătorie
cu privire la încredinţarea minorului în urma divorţului dintre părinţi;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.219/2006 privind
activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care
sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află
la muncă în străinătate, serviciul are înregistrate în evidenţă până în
luna decembrie 2015, 14 cazuri.
In conformitate cu prevederile HG nr.1488/2004 privind aprobarea
criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor
in cadrul Programului Naţional de protecţie socială „Bani de liceu”
serviciul a primit şi efectuat 19 anchete sociale.
• Facilităţi şi gratuităţi pentru populaţia comunităţii
În conformitate cu prevederile H.G. nr.80/2015, pentru completarea
H.G.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, S.PA.S. s-a ocupat
de aprovizionarea şi distribuirea produselor alimentare până în
luna martie 2015 către cei 1220 de beneficiari după cum urmează:
beneficiari ajutor social conf. Legii nr.416/2001, şomeri indemnizaţi,
pensionari cu pensii de până 400 lei şi persoane cu handicap grav şi
accentuat.
• Asistenţă socială
Având in vedere prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale, serviciul identifică, monitorizează
şi acordă sprijin persoanelor sau familiilor aflate în situaţie de risc,
fără a se face discriminare etnică, religioasă ş.a.m.d.
În temeiul prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii, republicată, modificată şi completată ulterior, S.P.A.S.
a primit şi verificat 86 de dosare de la solicitanţii acestui drept,
pentru care au fost întocmite borderouri care au fost transmise
lunar la A.J.P.I.S. Mures.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 148/2005 privind susţinerea
familiei in vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificările şi
completările ulterioare prin Legea nr.132/2011, S.P.A.S. a primit
şi verificat un număr de 25 dosare care au fost transmise către
A.J.P.I.S. Mures pe bază de borderou.
In conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
modificată şi completată ulterior, precum şi HG nr.268/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap cu modificările şi completările ulterioare serviciul
monitorizează, efectuează periodic anchete sociale.
- în evidenţa serviciului sunt înregistrate un număr de 43 de dosare
pentru protecţia persoanelor cu handicap din care 12 dosare sunt
cu minori, iar 31 dosare sunt cu persoane adulte ;
- au fost întocmite 65 de anchete sociale şi au fost emise un număr
de 95 de dispoziţii ale primarului privind acordarea şi încetarea
dreptului la indemnizaţia de însoţitor al persoanei cu handicap.
În acest sens, pentru soluţionarea dosarelor depuse, a solicitărilor
şi a cazurilor care au apărut pe parcursul anului 2015, activităţile
s-au desfăşurat în echipă, aceasta fiind compusă din 3 consilieri cu
atribuții de asistent social.
Raport întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială

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 diversele dumneavoastră oferte sau solicitări la numărul de telefon 0265328112 sau 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.

Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră.
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Raport de activitate pe anul 2015
Registrul Agricol – Primăria orașului Ungheni
Compartimentul Registrul Agricol funcționează în
subordinea directă a Secretarului și a Primarului
orașului Ungheni. În anul 2015 activitatea
compartimentului a fost asigurată de următorii
funcționari publici în funcții de execuție: consilierTeleptean Maria Ana, inspector-Culda Maria și
consilier-Botoș Anca.

Registrul agricol este un document
oficial de evidenţă primară unitară
în care se înscriu date privind:

- componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără
personalitate juridică, terenurile aflate în proprietate
identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/
privată identificate în raport cu grupa funcţională
şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole
privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele
culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele,
suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa
cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul
pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi
numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în
teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile,
suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele
domestice şi/sau animalele sălbatice crescute
în captivitate - situaţia la începutul semestrului,
evoluţia efectivelor de animale în cursul anului
aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor
agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul
în localitate, şi/sau în proprietatea unităţilor cu
personalitate juridică, care au activitate pe raza
localităţii, utilajele, instalaţiile pentru agricultură
şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune
animală şi mecanică existente la începutul anului,
aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi
pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice
la principalele culturi, construcţiile existente la
începutul anului;
- sursă de date pentru elaborarea pe plan local a
unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al protecţiei
sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar şi altele
asemenea;
- bază de date pentru satisfacerea unor solicitări

ale cetăţenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor
doveditoare privind proprietatea asupra animalelor
şi păsărilor, în vederea vânzării în târguri şi oboare,
privind calitatea de producător agricol, în vederea
vânzării produselor la piaţă, privind starea materială
pentru situaţii de protecţie socială, pentru obţinerea
unor drepturi materiale şi/sau băneşti şi altele;
- sursă administrativă de date pentru sistemul
informaţional statistic, respectiv: statistica
curentă, pregătirea şi organizarea recensămintelor,
organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.;
- bază de date pentru realizarea cu ajutorul
sistemelor electronice de calcul a verificărilor
încrucişate între datele din registrul agricol şi datele
înscrise în registre specifice ţinute de alte instituţii,
de exemplu baza de date a Sistemului integrat de
administrare şi control - IACS de la Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
În anul 2015 activitatea funcționarilor din cadrul
compartimentului Registrul Agricol a fost axată
pe semnarea și completarea anuală a registrelor
agricole în condițiile impuse de prevederile legale
în vigoare, culegerea datelor necesare ținerii la zi și
centralizarea datelor din registrele agricole precum și
soluționarea tuturor petițiilor, cererilor și scrisorilor
înregistrate în cadrul compartimentului.
Funcționarii din cadrul compartimentului au
avut, în anul 2015, în gestiune un număr de 3178
poziții în registrul agricol din care 2075 poziții ale
gospodăriilor cu domiciliul în localitate, 889 poziții
ale persoanelor cu domiciliul în alte localități și
214 poziții ale persoanelor juridice, care necesită
operațiuni de ținere la zi și centralizare a datelor
din registrul agricol.
Conform legii noului Cod Civil cu modificările și
completările ulterioare- cu privire la contractele de
arendă - au fost înregistrate în registrul de evidență
a arendei un număr de 843 contracte de arendă
și acte adiționale. Informațiile din contractele de
arendă au fost descărcate în poziția de rol a fiecărui
arendator și arendaș în parte, activitate ce implică
corelarea informațiilor din documentele anexate la
fiecare contract în parte cu informațiile existente
in registrul agricol. Totodată, s-a realizat corelarea

Teren din Ungheni

Lanuri în apropierea Ungheniului
suprafețelor însumate din contractele de arendă cu
suprafețele declarate în registrul agricol și suprafețele
înregistrate la Agenția de Plăți și Intervenții pentru
Agricultură Mureș.
Tot în anul 2015 s-au aprobat un număr de 13
contracte cadru de închiriere și concesiune a
pajiștilor din domeniul public privat.
O altă activitate de o importanță deosebită, pe
lângă ținerea la zi și centralizarea datelor din
registrele agricole, este și activitatea de colaborare
cu Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, ce
constă în eliberarea adeverințelor cu suprafața de
teren și numărul de animale înregistrate în registrul
agricol, în vederea acordării subvențiilor pe terenuri
și animale. În acest sens, în anul 2015 s-au înregistrat,
în cadrul compartimentului, un număr de 206 cereri
și eliberat tot atâtea adeverințe pentru APIA privind
producătorii agricoli.
O altă activitate din cadrul compartimentului a
fost culegerea de date și informații din gospodării/
societăți agricole/ asociații agricole înscrise în
registrul agricol în vederea întocmirii rapoartelor
statistice privind producția vegetală și cea animală.
Datele astfel culese au fost centralizate pe localitate
și comunicate Direcției Teritoriale de Statistică și
Direcției pentru Agricultură Mureș.
În anul 2015 s-au eliberat 66 de atestate de producător
și 67 de carnete de comercializare a produselor din
sectorul agricol, această activitate presupunând
întocmirea unei documentații specifice.
Având în vedere prevederile Legii nr.17 din 7
martie 2014 privind unele măsuri de reglementare
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin
în administrare terenuri proprietate publică și
privată a statului cu destinație agricolă și înființarea
Agenției Domeniilor Statului, cu modificările
ulterioare, în anul 2015, în cadrul compartimentului
s-au înregistrat un numar de 49 de cereri, ceea
ce presupune întocmirea unui dosar cuprinzând
cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului,
oferta de vânzare, lista preemptorilor, documentele
de proprietate ale terenului, cartea funciară, procese
verbale pentru fiecare etapă în parte, corespondență
cu Direcția pentru Agricultură Mureș.

De asemenea, în anul 2015
s-au înregistrat un număr de 4.773
de cereri, petiții și scrisori care
cuprind diverse solicitări:

• înscrierea în registrul agricol;
• radierea din evidențele serviciului în urma
moștenirii, cumpărării sau vânzării unor suprafețe
de teren;
• eliberarea de adeverințe cu informațiile înscrise în
registrul agricol pentru notariat, carte funciară, școli,
dosarul de ajutor social, dosarul de ajutor pentru
încălzire, supliment alocație, cărți de identitate și altele.
Toate aceste solicitări ale cetățenilor au fost soluționate
cu promptitudine și în termenele prevăzute de legislația
în vigoare și regulamentul intern.
Colaborează cu Serviciul Stare Civilă la verificarea
și completarea documentației necesare întocmirii
Anexei 24. În baza Ordinului 95/2010 privind
normele tehnice de completare în registrul agricol,
în cursul anului 2015 s-au înregistrat un număr de 45
solicitări (anexe), activitate ce presupune înscrierea
anexelor în registrul de evidență a sesizărilor pentru
deschiderea procedurii succesorale și descărcarea
acestora în registrul agricol.
Ori de câte ori au intervenit modificări în registrul
agricol referitoare la terenuri, la categoria de
folosință a acestora, la clădiri, la mijloacele de
transport sau la orice alte bunuri deținute în
proprietate sau în folosință, după caz, de natură
să conducă la modificarea impozitelor și taxelor
locale s-au transmis datele funcționarilor publici
din compartimentul serviciu financiar.
De asemenea, funcționarii publici din cadrul
compartimentului registrul agricol s-au deplasat
în teren, în vederea culegerii și preluării de date
și informații privind înscrierea și completarea
registrului agricol aferent anului 2015.
Conform Hotărârii Guvernului 218/2015 privind
registrul agricol pentru perioada 2015-2019 și a
Normelor tehnice de completare a acestora, s-a
trecut la retranscrierea informațiilor în registrele
agricole noi, a persoanelor fizice și juridice cu
domiciliul respectiv, sediul în alte localități.
Întocmit: Consilier - Botoș Anca

Legea antifumat a fost publicată în Monitorul Oficial.
Din 16 martie, fumatul va fi interzis în spaţiile publice
Legea privind interzicerea fumatului în spaţii
publice închise a fost publicată luni în Monitorul
Oficial şi va intra în vigoare peste 45 de zile, adică
în data de 16 martie. Fumatul este interzis în “orice
spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării
colective, indiferent de forma de proprietate ori de
dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau
tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi,
indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent”. De asemenea, legea
antifumat interzice fumatul în spaţiile de la locul

de muncă şi în orice loc de joacă pentru copii, fie
că este spaţiu închis sau în aer liber. Interdicţia se
aplică şi în mijloacele de transport în comun, în
unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi cele
destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat
şi private. Fac excepţie celulele pentru deţinuţi din
penitenciarele de maximă siguranţă. Totodată,
fumatul este permis în camere special amenajate,
exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor
internaţionale, cu respectarea următoarelor
condiţii: să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în

spaţii publice închise, să fie dotate cu sisteme de
ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea
fumului din tutun, cu presiune negativă, să fie
dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate
în conformitate cu prevederile legale în vigoare
privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi să
fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: “Cameră
pentru fumat”, “Loc pentru fumat”. Nerespectarea
prevederilor legii antifumat de către persoanele
fizice se sancţionează cu amendă contravenţională
de la 100 lei la 500 lei, iar nerespectarea de

către persoanele juridice a prevederilor legii se
sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000
lei la prima abatere, cu amendă contravenţională
de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de
suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei
care a dus la suspendarea activităţii, la a doua
abatere. Săvârşirea unei noi contravenţii prevăzută
de legea antifumat se sancţionează cu amendă
contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea
complementară de închidere a unităţii.
Sursa: economica.net
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Informare solicitată pentru
drumul Ungheni-Acățari
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Un nou constructor pentru Parcul
pentru Sporturi cu Motor de la Cerghid

Parcul pentru Sporturi cu Motor, investiție din fonduri europene

Drumul Ungheni-Acățari va trece în administrarea CNADNR
Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian
Dobre, a solicitat Ministerului Transporturilor o
informare oficială legată de procesul de preluare
a drumului Ungheni-Acățari și încadrarea acestuia
în categoria drumurilor naționale. Potrivit unei
hotărâri luate de consilierii județeni în luna
septembrie 2015, drumul ar urma să treacă
în administrarea CNADNR și să fie reabilitat.
Motivul pentru care s-a luat această decizie
este că drumul suportă într-un procent foarte
mare traficul național greu, funcționând ca o
centură a municipiului Tîrgu Mureș. “Vineri am

solicitat Ministerului Transporturilor și CNADNR
o informare oficială legată de stadiul preluării
drumului Ungheni - Acățari și a începerii lucrărilor
de reabilitare a acestuia. În septembrie 2015,
Consiliul Județean a aprobat transmiterea drumului
Ungheni - Acățari în domeniul public al statului
și în administrarea Ministerului Transporturilor.
Hotărârea și extrasele de carte funciară au fost
transmise ulterior către CNADNR, în vederea
inițierii proiectului de Hotărâre a Guvernului
pentru preluarea acestui drum” a scris președintele
Ciprian Dobre pe pagina sa de Facebook.

În secțiunea „Dezvoltare” a bugetului Consiliului
Județean Mureș pe anul 2016 este prevăzută suma
de 36.511.000 lei, pentru cofinanțarea unor proiecte
realizate prin fonduri europene nerambursabile.

Parc auto pentru sporturi cu motor

După ce Curtea de Apel Tîrgu Mureș a dat o
sentință de evacuare a constructorului italian din
șantierul proiectului, s-a obținut și o prelungire a
termenului de execuție a proiectului până în 30
iunie 2016, astfel încât sumele investite până în
prezent din fonduri europene să fie restituite. De
aceea, Consiliul Județean a demarat deja procedura
de licitație pentru continuarea lucrărilor. Efortul

financiar estimat la 34.667.000 lei, va determina
o creștere a numărului de turiști în județul Mureș,
prin organizarea unor competiții sportive de nivel
național și internațional. “Am semnat documentația
necesară publicării pe S.E.A.P. a anunțului privind
reactualizarea proiectului și finalizarea lucrărilor de
la Parcul Auto pentru Sporturi cu Motor. În bugetul
votat joi de Consiliul Județean Mureș au fost alocați
aproape 35 milioane de lei pentru această investiție.
Totodată, Curtea de Apel Bacău a decis anularea
recursului formulat de compania italiană împotriva
sentinței de reziliere a contractului, fiind încă un
câștig în instanță al Consiliului Județean Mureș în
litigiile cu fostul constructor” a declarat președintele
Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre.

Investiții la Aeroportul Transilvania
Documentaţia tehnico – economică şi indicatorii
tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare căi de
comunicaţii ce deservesc Aeroportul Internaţional
“Transilvania” Târgu-Mureş, în valoare de 12.492.177
lei cu TVA inclus, echivalent a 2.785.695 euro, a
fost aprobată joi, 28 ianuarie, într-o şedinţă
ordinară de lucru a Consiliului Judeţean Mureş.
Modalitatea concretă de execuţie a investiţiei
publice, identificarea resurselor de finanţare,
precum şi modalitatea de exploatare/ gestionare
a rezultatului acesteia vor fi stabilite ulterior cu
respectarea legislaţiei interne şi comunitare privitor
la ajutorul de stat.

Modernizarea,
o “necesitate imperativă”

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş,
Ciprian Dobre, întreaga infrastructură a Aeroportului
Internaţional “Transilvania” constituie domeniu

Simulare a parcării la Aeroportul Transilvania

public al Judeţului Mureş,
aeroportul fiind singura
poartă aeriană a judeţului.
“Având în vedere traficul
suplimentar generat de
creşterea semnificativă
a numărului de zboruri
şi a numărului de pasa
geri mai ales pe rutele
internaţionale, mo
dernizarea infrastructurii
din faţa aerogării, implicit
a accesului în incintă
a devenit o necesitate
imperativă în dezvoltarea
socio-economică a zonei,
respectiv în mărirea po
tenţialului economic şi
turistic al judeţului Mureş,
precum şi facilitarea

Aeroportul va atrage mai mulți călători în acest an
relaţiilor economice. În prezent, incinta deschisă
publicului este în mare măsură amenajată doar
pentru circulaţia autovehiculelor. Pentru pietoni
nu există trotuare amenajate, fiind puse în pericol
viaţa şi siguranţa utilizatorilor infrastructurii. Incinta
nu este structurată spaţial şi nici funcţional, dă
impresia unei mari parcări dezordonate, ceea ce este
dezavantajos atât din punct de vedere funcţional,
cât şi arhitectural şi estetic. Având în vedere că în
incintă au acces, în afară de pietoni, autoturisme,
autobuze, microbuze, cât şi vehiculele care asigură
alimentarea şi întreţinerea aerogării, cele ale vămii,
poliţiei de frontieră, poliţiei transporturi aeriene,
M.A.I. şi S.R.I., este necesar asigurarea unor suprafeţe
de rulare corespunzătoare, distincte, atât pentru
pietoni, cât şi pentru vehicule, în funcţie de specificul
acestora”, a precizat Ciprian Dobre, preşedintele
Consiliului Judeţean Mureş.

Siguranţă mărită
pentru pietoni şi autovehicule

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş,
investiţia va avea ca efect creşterea siguranţei circulaţiei
pietonale şi a vehiculelor din incintă şi va reduce la
minim posibilitatea producerii de accidente. “Pentru
protejarea mediului înconjurător şi pentru a asigura un
climat plăcut, este necesar şi amenajarea unor spaţii
verzi. În vederea măririi siguranţei persoanelor şi a
autovehiculelor din incintă, este nevoie de realizarea
unui sistem de supraveghere exterioară şi de asigurarea
iluminării corespunzătoare a acesteia”, a subliniat
Ciprian Dobre.
Pentru promovarea investiţiei, Consiliul Judeţean
Mureş a încheiat contractul nr. 21330/5P/8
decembrie 2014 cu SC Proiect SRL din Târgu-Mureş.
Sursa: Zi de Zi/Redactor: Alex Toth
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De ce a crescut taxa pe salubrizare?
Primăria explică cetățenilor
majorarea prețului

Creșterea taxei de salubrizare adoptată de
Consiliul Local Ungheni la finalul anului trecut
a provocat o serie de discuții în oraș și satele
aparținătoare. Considerând că tariful de 6,2 lei/
persoană/lună este prea mare, trei consilieri locali
au solicitat o ofertă de preț de la o altă firmă de
salubrizare. Răspunsul cuprinde o cifră cu aproape
54% mai mare față de prețul plătit de cetățeni în
acest moment. Reprezentanții Primăriei Ungheni
au făcut o comparație și le precizează cetățenilor
că în stabilirea prețului pe serviciul de salubrizare
s-a ales oferta cea mai bună, la un preț cât mai mic
pentru cetățeni.

Reprezentanții Sylevy Salubriserv
SRL afirmă că sunt nevoiți să
majoreze prețul pentru fiecare
gospodărie, nu pentru creșterea
propriului profit, ci pentru recuperarea taxei de mediu, impusă
odată cu 1 ianuarie 2016
Care este situația actuală?

Conform Hotărârii nr. 68 din 24 noiembrie
2015 adoptată de Consiliul Local Ungheni la
finalul anului trecut, prețul pentru colectarea și
transportul gunoiului menajer pentru o persoană/
lună a fost stabilit la valoarea de 6,2 lei. În urma unui
calcul raportat la numărul de gospodării și numărul
de cetățeni din fiecare localitate, reprezentanții
Primăriei au stabilit o medie generală de 2,78
persoane pe fiecare gospodărie din Ungheni.
Astfel, fiecare gospodărie din Ungheni și satele
aparținătioare plătește în acest moment o sumă
de 17 lei pe lună, pentru ridicarea și transportul
deșeurilor. La un calcul simplu, suma totală plătită
într-un an de o gospodărie se ridică la 204 lei.

Depozit ecologic de deșeuri

S-a cerut o altă ofertă de preț,
cu 50% mai mare

Consilierii locali Ioan Trif, Florin Culcear și Ioan
Moldovan, au solicitat o ofertă de preț de la o
altă firmă pentru a vedea care este prețul stabilit
de aceasta pentru salubrizarea din Ungheni. În
urma primirii răspunsului, prețul fără TVA stabilit
pentru o persoană/lună este de 7,87 lei. Dacă se
adaugă și TVA-ul la această cifră, se obține o sumă
totală de 9,44 lei pentru o persoană/lună. Dacă
această sumă este folosită pentru calculul lunar
al prețului ce trebuie plătit de o gospodărie din
Ungheni, cu aceeași medie generală pe gospodărie
de 2,78 persoane, costul salubrizării ajunge la
26,24 lei/gospodărie/lună. Pentru un an întreg
suma pentru o familie din Ungheni ar ajunge la
314 lei, o sumă cu 53% mai mare față de prețul
plătit în acest moment, de 204 lei/gospodărie/an.

Prețul pentru serviciul de salubrizare a crescut odată cu majorarea costurilor de transport, prin obligativitatea transportării deșeurilor la groapa
de gunoi de la Sighișoara.

De ce a fost nevoită
Primăria să majoreze prețul?

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, a dorit
să le explice cetățenilor necesitatea majorării
prețului pentru serviciul de salubrizare. “Anul
trecut am primit o notificare de la firma care
gestionează problema deșeurilor din Ungheni
în acest moment. În această notificare
reprezentanții Sylevy Salubriserv SRL afirmă că
sunt nevoiți să majoreze prețul pentru fiecare
gospodărie, nu pentru creșterea propriului
profit, ci pentru recuperarea taxei de
mediu, impusă odată cu 1 ianuarie 2016.
Potrivit reprezentanților firmei, această
taxă este de 80 lei pentru o tonă de
deșeuri. Totodată, au crescut cheltuielile
și pentru transportul deșeurilor la
Depozitul de Deșeuri de la Sighișoara.
În aceeași adresă firma ne informează că
este nevoită să plătească o nouă taxă de
cântărire a fiecărei mașini care descarcă
gunoiul. Taxa a intrat în vigoare la data
de 7 decembrie 2015 și are o valoare
de 50 de lei. Prețul pentru serviciul

Deșeurile, o problemă importantă în Ungheni

de salubrizare a crescut odată cu majorarea
costurilor de transport, prin obligativitatea
transportării deșeurilor la groapa de gunoi de
la Sighișoara. Dacă până anul trecut deșeurile
erau transportate la depozitul de la Tîrgu
Mureș, costurile de transport erau aproape
nesemnificative. Firma care asigură serviciul
de salubrizare în acest moment este nevoită
să respecte legea și să transporte deșeurile la
Sighișoara.” a explicat primarul orașului Ungheni.
Edilul Victor Prodan și echipa Primăriei Ungheni îi
asigură pe cetățeni că în stabilirea prețului pentru
Serviciul de Salubrizare s-a urmărit ca toți
oamenii din oraș și satele aparținătoare
să plătească o taxă cât mai mică. “Știu
Victor Prodan: “Ca reprezentant
că majorarea taxei de salubrizare de
al Primăriei Ungheni am negociat
la 5 lei la 6,2 lei a provocat anumite
de fiecare dată un tarif cât mai mic pentru
discuții, însă cetățenii trebuie să înțeleagă
faptul că Primăria Ungheni a făcut
cetățenii din Ungheni, tocmai pentru
toate demersurile pentru ca prețul să
a reprezenta interesul lor. Nu am urmărit
fie unul cât mai scăzut. În acest sens
niciodată să aducem un prejudiciu
s-a stabilit ca acele gospodării în care
cetățenilor localității noastre și indiferent
locuiește o singură persoana, taxa să
de serviciul prestat, am urmărit ca prețul
fie înjumătățită. Am înțeles motivele
pentru care firma de salubrizare a
solicitat să fie unul minim.”
solicitat o majorare a prețului și am

încercat să aplicăm o majorare care să nu îi afecteze
într-un procent mare pe toți oamenii din Ungheni și
satele aparținătoare. Ca reprezentant al Primăriei
Ungheni am negociat de fiecare dată un tarif cât
mai mic pentru cetățenii din Ungheni, tocmai
pentru a reprezenta interesul lor. Nu am urmărit
niciodată să aducem un prejudiciu cetățenilor
localității noastre și indiferent de serviciul prestat,
am urmărit ca prețul solicitat să fie unul minim.
Odată cu deschiderea Depozitului Ecologic de
la Sânpaul vom renegocia contractul și prețul
pentru serviciul de salubrizare, astfel încât prețul
perceput de la cetățenii din Ungheni să scadă. Cât
despre oferta de preț solicitată de cei trei consilieri
locali, se observă clar că prețul este mult mai mare
față de tariful aplicat în acest moment în localitatea
noastră. Țin să mai precizez că firma de salubritate
NU este a soției mele, conform dezinformărilor din
partea opoziției.” a mai spus primarul Victor Prodan.
Pentru nelămuriri și pentru mai multe informații,
vă așteptăm la cabinetul dl. Primar, Victor Prodan.
Vă mulțumim pentru înțelegerea acordată!
Cu stimă,
Aparatul de conducere
al Primăriei orașului Ungheni!
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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. 509/ 26.01.2016

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 26.01.2016, cu ocazia şedinţei extraordinare de
îndată a Consiliului Local al oraşului Ungheni, la care participă un
număr de 15 consilieri locali, şedinţa fiind legal constituită, d-nul
Botoş Iacob Dorinel a sosit în timpul discuţilor pe marginea primului
punct al ordinei de zi.
Participă la ședința consiliului dl Prodan Victor , primarul
orașului Ungheni, dl Platon Mihail-șef serv.adm.pbl., înlocuitor
secretar, dl Pătran Aurelian, administrator public şi dl Alb Ioancoordonator al Poliţiei locale Ungheni.
Dl Fechete Ioan, președintele de ședință prezintă Dispoziția
Primarului nr. 144/25.01.2016 de convocare a ședinței extraordinare
de îndată a Consiliului Local Ungheni pentru data de 26.01.2016,
ora. 16.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a terenului în suprafaţă de 30.000 m.p., situat în intravilanul
oraşului Ungheni, judeţul Mureş-iniţiator primar Prodan Victor.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.68 din
24.11.2015 de stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2016 în oraşul Ungheni-iniţiator primar Prodan Victor.
Dl Fechete Ioan, președintele de ședință, supune la vot ordinea
de zi, care se aprobă cu 14 voturi pentru.
Dl Fechete Ioan, președintele de ședință, trece la primul
punct de pe ordinea de zi, solicită înscrieri la cuvânt pe marginea
Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a terenului în suprafaţă de 30.000 m.p., situat în intravilanul
oraşului Ungheni, judeţul Mureş-iniţiator primar Prodan Victor.
Dl Trif Ioan: mai întâi am o întrebare pentru dl primar, iniţiatorul
proiectului, care este urgenţa proiectului, care este urgenţa vânzării
acestei păşuni şi mergem mai departe, la proiectul caietului de
sarcini, în ceea ce priveşte cumpărătorul acesta are o singură
obligaţie, să achite suma în maxim 30 de zile şi alte anumite taxe, el
putând ca a doua zi să îl vândă mai departe. Noi nu avem teren de
dat, eu propun ca în caietul de sarcini să trecem aşa: este obligat ca
în termen de 2 ani de zile să facă investiţie pe acel teren, în maxim 5
ani să o termine, nu să facă cineva tranzacţii imobiliare pe acel teren,
noi să păstrăm acea suprafaţă de teren, pentru că noi am depus un
proiect de hotărâre pe acel teren, care nu a fost introdus pe ordinea
de zi, ca să facem un parc industrial, pe toată suprafaţa de acolo. De
asemenea, să mergem la pasul de strigare care este de 0,5 euro, bine
e pe lege, dar mi se pare mic, tot aşa se poate trece acolo 1 euro,
2 euro, 5 euro, că nu ne opreşte nimeni, dacă vrem într-adevăr să
aducem bani pentru comunitate. La descrierea amplasamentului,
scrie acolo că se învecinează cu parcul industrial, dar trebuia spus
că este în vecinătatea aeroportului, este la urcarea pe autostradă.
Scrie doar că e lângă Drumul E60. Eu vorbesc pentru interesul
Ungheniului. Şi acuma d-lor colegi, m-am uitat în ziar, haideţi să
punem pe secretar să avizeze din punct de vedere legal proiectele,
la Consiliul Judeţean secretarul pune viza sa pe toate proiectele de
hotărâre, dar d-voastră nu aţi fost de acord, iar acuma d-lor colegi
ştiţi că în data de 19 am mai fost convocaţi pe această temă, noi
în 18 ne-am întrunit în şedinţa pe comisie, am convocat-o pe
d-na secretar, care nu a venit şi a venit dl Platon, care a spus că din
punctul său de vedere raportul prezentat e în regulă, dar noi dacă
vrem, îl votăm sau nu. După discuţiile cu colegii, dl primar a retras
proiectul de hotărâre. Evaluarea a fost făcută pe teren extravilan iar
acuma pe teren intravilan la acelaşi preţ. Nu mi se pare corect, s-a
schimbat statutul terenului.
Dl.Platon Mihail: dacă citiţi cu atenţie Raportul de evaluare,
evaluatorul arată că la data evaluării iniţiale avea cunoştinţă de
faptul că terenul este în intravilan în baza PUZ-lui din 2004 cu
dezvoltarea Aeroportului şi a Parcului Industrial şi că sunt demarate
demersurile de înscriere în Cartea Funciară a destinaţiei de intravilan
a terenului în discuţie şi că a avut în vedere acest aspect la stabilirea
preţului de piaţă.
Dl Trif Ioan: mai mult vă rog să se prezinte actul administrativ
care a stat la baza înscrierii în Cartea Funciară a destinaţiei de
intravilan, aveţi obligaţia să îl aduceţi.
Dl Platon Mihail: nu este acum aici acest act, dar fiţi sigur că
OCPI nu face înscreieri fără bază legală.
Dl Ogrean Liviu: având în vedere că la şedinţa anterioară s-a
pus în discuţie că pe Raportul de evaluare scria teren extravilan şi
nu intravilan cum era în Cartea Funciară prezentată, în Raportul de
evaluare actualizat, evaluatorul dă explicaţiile prin care arată că avea
cunoştinţă de demersurile în curs pentru înscrierea destinaţiei de

Prețul colectării deșeurilor, dezbătut de consilierii locali
intravilan în Cartea Funciară iar evaluarea a ţinut cont de destinaţia
de intravilan a terenului, ca atare nu văd nici un impediment ca noi
să votăm. Înscrierile în Cartea Funciară se fac pe acte administrative
legale, nu cred că trebuie să ne îndoim de acest lucru, eu voi vota
pentru.
Dl Moldovan Ioan: o întrebare pentru dl primar şi pentru dl
Platon, dacă v-aţi însuşit raportul de evaluare, valoarea din raport,
pentru că în documente nu apare? Dacă sunteţi de acord cu
evaluarea?
Dl Prodan Victor: da sunt de acord cu evaluarea, evaluatorul
răspunde pentru datele furnizate prin raportul de evaluare.
Dl Moldovan Ioan: noi ridicăm mâna, răspunderea e personală a
fiecăruia dintre noi, dar d-ta trebuie ca atunci când vii cu un proiect
de hotărâre să ţi-l însuseşti.
Dl Prodan Victor: bineînţeles, de mine este asumat.
Dl Moldovan Ioan: este ilogic ca să vii cu un preţ de extravilan
acum o săptămână iar acum să vii cu acelaşi preţ ca intravilan, e
foarte greu de ridicat mâna pentru aşa ceva şi mai ales graba cu care
se vine, pentru mine sunt semne de întrebare.
Dl Prodan Victor: nu s-a venit cu nici o grabă, pentru
dumneavoastră mereu sunt semne de întrebare.
Dl. Moldovan Ioan: în regulament, pag.1, art.1, pct.3, Respon
sabilitatea privind iniţierea procedurii de vânzare revine serviciului
financiar-contabilitate... dacă citiţi raportul de specialitate întocmit de
serviciul financiar contabil, semnat de dna Huza, nu apare deloc intenţia
de vânzare, zice că este pământul Primăriei...fiecare decide cum vrea.
Dl. Platon Mihail: dar este studiul de oportunitate pe care se
pare că nu l-aţi citit, prin el se face cunoscută oportunitatea vânzării.
În raportul de specialitate se arată că acel teren face parte din
domeniul privat al oraşului Ungheni.
Dl. Gyulai Jozsef: dacă îmi permiteţi câteva observaţii, la date
privind piaţa imobiliară: terenurile amplasate lângă E 60, sunt
cuprinse între 12-45 euro m.p., iar cele care se află la o depărtare mai
mare de E60, între 5-15 euro m.p., în zonele unde se află proprietăţi
imobiliare preţurile se încadrează între 11 şi 17 euro m.p., noi unde
ne situăm?
Prodan Victor: evaluatorul a ţinut cont în procedura de stabilire
a valorii de piaţă a terenului şi de preţul stabilit de Guvernul
României, la terenurile extra şi intravilane, pentru expropiere în
vederea construirii autostrăzii, 14.6 euro m.p. pe terenurile din
intravilan în oraşul Ungheni. Experţii evaluatori respectă nişte
norme metodologice, în stabilirea preţurilor, nu pot face evaluările
pe sprânceană, că ne place sau nu ne place.
Dl Gyulai Jozsef: nu era mai bine dacă evaluatorul zicea că preţul
e de la, până la?
Dl Prodan Victor: evaluatorul a stabilit preţul minim de 15 euro m.p.
Dl Gyulai Jozsef: ăla să fie preţul minim de pornire!
Dl Teleptean Vasile: evaluatorul are o opinie, preţul îl stabileşte
piaţa, cumpărătorul. Propunerea mea este să mai cerem încă o
evaluare, să vedem şi o altă evaluare. Pentru mine, acum, având şi
datele actuale, problema este în regulă.
Dl. Prodan Victor: degeaba o tot lălăim şi o tot amânăm. Dacă
Guvernul a evaluat şi a considerat că preţul pentru expropiere în
intravilan, teren cu utilităţi, este de 14.6 euro m.p., eu consider că
preţul de pornire de 15 euro m.p. este foarte bun, pentru terenul
nostru care nu are utilităţi.
Dl Culcear Florin: aş dori să pun şi eu câteva întrebări: în primul
rând nu sunt în regulă cu această grabă, cu aceste vânzări, poate
la urmă ne daţi câteva răspunsuri şi după opinia mea cred că nu

e justificată vâzarea acestei suprafeţe de teren, pentru mai multe
motive dar vă spun două, ne trebuie bani la Consiliul Local, pentru
eventualele investiţii, dar spuneţi-ne în aceşti 3 ani, care sunt
investiţiile atât de numeroase pe care le spuneţi dumneavoastră
pe atâtea posturi de televiziune şi în ziare, au fost bani şi sunt bani,
au fost bani alocaţi, miliarde, bani vechi, spuneţi-ne şi realizările.
E foarte uşor să vinzi, e foarte uşor să faci un ban, dar se regăsesc
undeva banii ăştia?
Dl. Prodan Victor: da, se regăsesc.
Dl Culcear Florin: da, aşa spuneţi dumneavoastră, am văzut,
aici mai încolo pe străduţa asta. Bun, cu privire la vânzarea acestei
suprafeţe de păşune, aţi făcut o adunare cu cetăţenii oraşului
Ungheni, de exemplu, o consultare explicându-le starea asta de fapt
că dumneavoastră doriţi vânzarea acestei suprafeţe pentru ce ştiţi
dumneavoastră?
Dl. Prodan Victor: în toate emisiunile televizate am făcut
cunoscute intenţiile mele de investiţii.
Dl Culcear Florin: nu la televizor, acolo cetăţenii doar vă
ascultă, eu am încercat de fiecare dată să intru în legătură cu
dumneavoastră şi nu am reuşit, ca şi mulţi alţii. Acea evaluare făcută
ca teren extravilan şi acuma ca intravilan, nici un leu, nici un leuţ.
Regulamentul cadru şi raportul de specialitate, dar regulamentul
cadru şi studiul de oportunitate ale dumneavoastră, vă mai pun o
dată întrebarea, vi le asumaţi?
Dl Prodan Victor: da.
Dl Culcear Florin: dar în raportul de evaluare care nu este semnat,
nu este nimic, întrebare, vreau să vă mai spun aşa, documentaţia
pentru elaborarea evaluării, inspecţia proprietăţii cum a făcut-o?
Scrie aici că s-a făcut în data de 3 septembrie, în prezenţa d-lui
Platon, reprezentant din partea proprietarului, în baza înscrisurilor,
puse la dispoziţie de proprietar, aici mai trebuia unul sau numai în
baza înscrisurilor?
Dl Platon Mihail: întrebaţi-l pe evaluator.
Dl Culcear Florin: lipseşte acel şi, înseamnă că inspecţia şi toate
s-au făcut aici.
Dl Platon Mihail: în Raportul de evaluare sunt şi poze de la faţa
locului, fiţi sigur că nu s-a făcut în birou.
Dl Culcear Florin: când a fost prima prezentare a proiectului, în
data de 19? Ce coincidenţă că tot în 19 a fost făcut şi acest studiu de
evaluare, s-a schimbat o evaluare a unui teren în acea zi, la 3 sau 4 s-a
încheiat şi bănuiesc că nu a lucrat la 10 seara. Această suprafaţă de
teren există cumva sau are legături cumva cu firma Hell, de care tot
spuneaţi dumneavoastră că există solicitare de cumpărare?
Dl Prodan Victor: da, avem solicitări.
Dl Culcear Florin: pe baza acestora doriţi să se facă vânzarea,
sau şi alte cereri?
Dl Prodan Victor: şi alte cereri. Noi scoatem la vânzare ca să vină
investitorii, nu ştim cine va câştiga licitaţia, care este publică şi cu
strigare, nu avem de unde să ştim câte firme o să vină, licitaţia este
publică.
Dl Culcear Florin: bun, încă ceva, în raportul de evaluare scrie
foarte clar de către dl evaluator, preţurile suprafeţelor de teren în
momentul actual sunt la un nivel minim, nu se prea fac tranzacţii,
noi ce vrem acuma să facem, să vindem terenul sau să vindem şi să
avem şi bani ca să facem următoarele investiţii, ce vrem numai să
vindem? De ce aţi ales tocmai momentul acesta? Este o sumă bătută
în cuie, de 240000euro, pun întrebarea, suma asta a fost acordată,
sau sub forma unui comision de 25% luat de cineva, că văd că tot la
suma asta vă învârtiţi în jurul ei?
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Dl Prodan Victor: Pentru a duce investitori, pentru a crea locuri
de muncă, să aducem bani la bugetul local. Nu există nici o grabă,
s-au făcut toate demersurile legale de mult timp, s-au respectat ad
litteram toate prevederile legale pentru organizarea licitaţiei.
Dl Duma Ioan Cosmin: după cum ştiţi am fost întotdeauna
pentru a aduce bani la buget, sunt de acord şi acum cu vânzarea
acestui teren, însă eu am o problemă cu obligaţiile cumpărătorului
în caietul de sarcini, oricare ar fi acel cumpărător, dacă tot nu este
nici o grabă, să refacem acest caiet de sarcini, cumpărătorul să nu
aibă nici o obligaţie asupra terenului, noi să spunem că nu are voie să
înstrăineze terenul o anumită perioadă de timp şi de a nu-i schimba
destinaţia, iar aici în raportul de evaluare am o mică problemă, cum
zicea şi dl Gyulai, este o neconcordanţă, aici spune că terenurile
care sunt la E60 preţul este de 14-45 euro, iar mai jos scrie că unde
sunt proprităţi imobiliare preţul este 11-17 euro, frazele se combat
între ele. Eu am o îndoială asupra raportului de evaluare în ceea ce
priveşte preţul, iar la obligaţiile cumpărătorului nu sunt de acord,
de aceea eu o să mă abţin, cumpărătorul poate cumpăra la 15 euro
iar după aceea la scurt timp poate să revândă la 16 sau 45 euro fiind
astfel un câştig pentru el.
Dl Platon Mihail: legat de modul de evaluare, eu nu o să spun că
preţul evaluat este mare sau mic, experţii evaluatori au o metodologie
de lucru, în care ţin cont de foarte multe elemente: amplasarea
terenului faţa de căi de acces, infrastructură rutieră, feroviară,
aeroportuară, suprafaţa, deschidere la drum de acces, oferte de
vânzare în zonă, tranzacţii imobiliare cu terenuri încheiate, etc., ei
stabilind valoarea de piață a terenului la momentul dat. Referitor la
documentele care se vor încheia cu ocazia vânzarii terenului este şi
Certificatul de urbanism în care se va înscrie obligativitatea păstrării
destinaţiei de zonă pentru unităţi industriale pe o perioadă de cel
puţin 10 ani.
Dl Culcear Florin: dar îl poate înstrăina?
Dl Platon Mihail: nu scrie nicăieri că nu îl poate înstrăina, dar în
Cartea Funciară se va înscrie condiţia păstrării destinaţiei terenului
de zonă pentru construcţii industriale.
Dl Culcear Florin: mai am de pus o mică întrebare,
dumneavoastră vreţi să vindeţi această suprafaţă de teren pentru a
obţine nişte bani şi a realiza ceva sau să îl daţi de pomană? Spuneţi,
preţul este de la 15-45 euro.
Dl Ogrean Liviu: daţi un răspuns simplu, pentru a îndepărta
orice dubiu, cu cât am vândut în Parcul industrial terenurile?
Dl Platon Mihail: cu 10 euro m.p.
Dl Ogrean Liviu: vedeţi, terenuri care au toate utilităţile, atunci
ce mai tot discutăm legat de preţ. Stimaţi colegi, preţul stabilit este
rezonabil în comparaţie cu ceea ce s-a mai vândut.
Dl Botoş Iacob Dorinel: eu am întrebare, s-a pregătit terenul
necesar pentru compensarea suprafeţei?
Dl Platon Mihail: OG 34/2013 face referire doar la terenurile
pajişti din extravilan.
Dl Gyulai Jozsef: să fie specificat, cum a zis dl Duma, în contract
să nu se înstrăineze.
Dl Ogrean Liviu: nu se poate acest lucru.
Dl Fechete Ioan, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre, 9 voturi pentru, 3 abţineri: Duma
Ioan Cosmin, Botoş Iacob Dorinel, Teleptean Vasile, 3 voturi
împotrivă: Trif Ioan, Culcear Florin, Moldovan Ioan. Proiectul
de hotărâre nu a fost adoptat.
Dl Fechete Ioan, președintele de ședință, trece la al doilea
punct de pe ordinea de zi, solicită înscrieri la cuvânt pe marginea
Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.68 din
24.11.2015 de stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
în oraşul Ungheni-iniţiator primar Prodan Victor.
Trif Ioan: vorba proverbului: dă românului mintea de pe urmă.
Noi când am discutat proiectul am zis hai să punem taxele la
minimum, nu aţi ţinut cont de ce am zis noi, pentru că există o grilă
aici şi aşa cum am zis noi, aşa s-a întamplat, de la 2040 s-a revenit
la 1600 la taxe şi din această cauză vor scădea impozitele, pentru că
dl Duma, dl Primar şi dl Pătran, pe asta aruncă vina că Codul fiscal
e de vină.
Mergeţi la Tg. Mureş, a crescut impozitul cu 1%, la noi în medie a
crescut impozitul cu undeva la 25%, în medie vorbesc. Sunt cetăţeni
în Ungheni la care a crescut impozitul cu 40%, după aceea dacă

Orașul Ungheni și satele aparținătoare au nevoie de serviciul de salubrizare
mergem mai departe, vedeţi că la gunoiul menajer lumea e foarte
nemulţumită, haideţi să respectăm oferta de preţ care spune aşa,
oferta care este cu firma respectivă, care spune 6.5 lei pe persoană.
Să punem şi la casă particulară exact suma respectivă, după câte
persoane sunt în fiecare, nu toată lumea are gunoiul la fel, unde este
o persoană plăteşte la fel ca şi unde sunt 5 persoane, ori gunoiul nu-i
la fel. Eu propun ca să facem aceeaşi chestie, pentru că am avut o
discuţie cu oamenii de la blocuri, la blocuri s-a redus la jumătate,
a fost 8 lei şi s-a redus la 4 lei şi ceva, o să mă duc împreună cu dl
Culcear şi o să discutăm cu dl Nistor şi o să îl felicităm pe dl Nistor şi
pe dna Suciu pt că au reuşit să negocieze cu firma, că nu ştiu ce firmă
duce de la blocuri, au reuşit să reducă preţul la jumătate. Ce rezultă
din chestia asta, rezultă că acolo au negociat nişte oameni cinstiţi,
iar pt Primărie au negociat hoţii.
Dl Prodan Victor: d-le Trif, la blocuri este un singur punct de
colectare, nu este acelaşi lucru.
Dl Trif Ioan: haideţi să reducem impozitul şi pe clădiri şi aici să
aplicăm taxa minimă d-lor, pentru că eu am spus să punem 0.08
iar dumneavoastră aţi pus 0.1 că nu-i diferenţă mare. Ba da este
diferenţă mare, haideţi să reducem şi aici cu ocazia asta şi să punem
şi aici taxa minimă să fie 0,08, deci pentru că-i de la 0.08 până la 0,2
%, şi ce o să mergeţi si o să spuneţi că Ponta îi de vină, Codul fiscal e
de vină, nu d-le, incompetenţa e de vină. Unii consilieri se lasă duşi
de nas de conducerea Primăriei, asta-i problema, nu-i de vină codul
fiscal nu-i de vină nimica d-lor. Dumneavoastră pentru că sunteţi
nişte marionete aici, ce vă spune primarul....(vacarm).
Dl Pătran Aurelian: d-le Trif o singură întrebare, sunteţi în
cunoştinţă de cauză că ceea ce aţi afirmat aşa s-a aplicat jos, la taxe
şi impozite?
Dl Trif Ioan: eu cred că da.
Dl Pătran Aurelian: aici nu cred că e loc de cred, e nevoie de
lucruri adevărate, dl Trif. Dl Culcear v-am invitat la taxe şi impozite,
aţi văzut ce se aplică jos la taxe şi impozite, e ceea ce spune dl Trif?
Dl Culcear Florin: da, după mine da.
Dl Pătran Aurelian: d-lor eu vă mulţumesc, sunt lămurit, nici
nu se mai poate să mai purtăm un dialog, dumeavoastră de ce nu
spuneţi că aţi mers şi aţi făcut o adresă la Salubriserv iar aceştia au
venit cu oferta de 9.44 lei/persoană, pentru ridicarea gunoiului?
Dl Prodan Victor: dlor consilieri Trif, Culcear şi Moldovan, am
aici adresa de la Salubriserv, aţi făcut o solicitare pentru ofertă de
preţ, pentru ridicarea gunoiului menajer, la care aţi primit oferta de
7,87 lei cu TVA /persoană/lună, cu ridicare săptămânală., rezultând
9,44 lei. Faţă de această ofertă vreau să vă spun că Primăria a negociat
bine, este responsabilă. Actele vorbesc, vorbele sunt în vânt.
Dl Moldovan Ioan: s-a ridicat problema în Consiliu că aveţi o
singură ofertă iar noi am mers la dânşii ca urmare a discuţiilor din
Consiliu şi am solicitat o ofertă, nu ne-am dus de capul nostru acolo,
de unde am primit oferta de 9.44 lei. E exact acelaşi tarif ca şi în
Tg. Mureş, discutaţi cu oricare preşedinte de asociaţie şi vedeţi că
pentru tariful ăsta săptămânal iau de 3 ori gunoiul. La noi se ia o
dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, la acelaşi tarif.
Dl Prodan Victor: d-lor atenţie, oferta pe care aţi cerut-o
este colectarea gunoiului o dată pe săptămână şi este de 9,44 lei/
persoană/lună.
Dl Moldovan Ioan: este prima ofertă, nu au prezentat un calcul
analitic din care să rezulte preţul, ei s-au bătut cu asta pe burtă şi
au zis că ăsta e preţul, cu care facem ofertă. La asociaţie la blocuri a
scăzut la 4, dar la Tg Mureş la acelaşi tarif vine de 3 ori pe săptămână,
înseamnă că există marjă de negociere, preţul corect pe Ungheni ar
fi undeva la 70-80 lei /an, de familie, nu 200 sau cât e trecut în tariful
local. Aţi fost la negociere la Aquaserv, sau ne-aţi chemat şi pe noi,
să vă ajutăm în negociere?
Dl Pătran Aurelian: d-le Moldovan, aveţi o problemă cu
matematica, consideraţi că ridicatul gunoiului de la blocuri, e tot
una cu ridicatul gunoiului de pe sate, de la terenuri în pantă, de la
distanţe mari?
Dl Moldovan Ioan: acum aţi intrat în detalii, aţi cerut să vă arate
cum face calculul?
D.nul Pătran Aurelian: încetăm discuţia aici, pentru că nu are
rost, pentru că depăşiţi lucrurile, vă credeam mai serios.

Dna Pop Otilia- dă citire solicitării de ofertă a d-lor consilieri
Culcear Florin, Trif Ioan Moldovan Ioan, adresată Salubriserv
SRL, întrebând: cu ce drept aţi cerut ca răspunsul la adresă să
se facă la o adresă personală, în numele cui aţi făcut solicitarea,
eu cred că Primăria trebuia să facă lucrul acesta. D-le Trif Ioan,
de când sediul Primăriei este la dumneavoastră acasă, că noi nu
am fost înştiinţaţi că dl Culcear este primar iar dumneavoastră
viceprimar? Să vă fie ruşine d-lor, vreţi să le băgaţi oamenilor
pe gât Salubriserv-ul? Care este comisionul dumneavoastră, d-le
Trif, ca să aduceţi această firmă?
Dl Duma Ioan Cosmin: nu are rost să ne tot învârtim în jurul
cozii, diferenţele sunt mult prea mari, oferta Salubriserv este cu
33% mai mare decât cea a firmei contractante a serviciului, iar faţă
de cele spuse de dl Moldovan, ştiţi că Salubriserv-ul a mai făcut la
noi lucrări de ridicare a gunoiului şi ştie prea bine despre ce este
vorba, a făcut oferta în cunoştinţă de cauză. Referitor la celelalte
aspecte ridicate, la blocuri colectarea se face dintr-un singur loc,
unde maşina ridică acele containere, pe când pe sate maşina mai
are nevoie şi de muncitori manipulanţi. Oricâte calcule matematice
se fac, oferta primă este mai bună decât aceasta a Salubriserv-ului.
Dl Moldovan Ioan: toate demersurile acestea nu le-am făcut
pentru mine personal, ci pentru oameni, că nu-i tot una să plăteşti
40 de lei sau 200 lei pe an.
Dl Prodan Victor: atunci ne daţi dreptate că preţul obţinut de
noi e foarte bun.
Dl Moldovan Ioan: nu, e mare.
Dl Prodan Victor: s-a văzut, vă mulţumesc. Aici d-le Moldovan,
veniţi dumneavoastră cu toate tehnicile de manipulare, cu preţ, cu
kilometri, v-a spus dl Duma că Salubriserv-ul a mai operat pe raza
Ungheniului, ştie exact traseele de colectare, a făcut oferta de preţ
în cunoştinţă de cauză. Dl Moldovan, hai să nu fim ipocriţi, înainte
se colecta gunoiul şi groapa de depozitare era la Cristeşti, distanţa
de transport era mică, nu plăteau taxe, nu plăteau nimic, să nu
fim ipocriţi. Acum transportul se face la Sighişoara, plătesc taxă
de cântar, taxă de depozitare, v-aţi dat cu stângul în dreptul d-le
Moldovan, mai bine nu aduceaţi oferta cu 9.44 lei.
Dl Moldovan Ioan: aţi susţinut prestatorul, nu cetăţenii.
Dl. Prodan Victor: eu am susţinut cetăţenii, nu am fost de
acord cu oferta Salubriserv-ului, am căutat firmă prestatoare
cu tarif mai mic, asta a fost responsabilitatea noastră, haideţi să
nu fim populişti şi ipocriţi.
Dl Trif Ioan: d-lor, a trebuit să treacă multă apă pe Mureş, să îşi
dea seama unii pe ce lume trăiesc, noi am făcut adresă şi la Alba
Iulia, ca să cerem în legătură cu asfaltatul străzilor, ne-am luat ca şi
consilieri, poţi şi ca persoană fizică, ei trebuie să îţi dea un răspuns,
asta nu înseamnă că noi ne-am asumat în numele Primăriei sau a
Consiliului Local, noi ca şi consilieri, în urma spuselor dlui Pătran că
a solicitat şi alte firme şi nu au primit oferte şi noi am fost curioşi
să vedem că dacă facem noi în numele nostru ca şi consilieri locali,
primim răspuns şi am primit. Acum ce vreau să vă spun, oamenii
au spus clar, această ofertă e negociabilă, noi care am făcut cererea,
eu, dl Culcear, dl Moldovan, nu putem negocia, acest preţ trebuie
să îl negociaţi dumneavoastră, conducerea primăriei, nu noi, noi
nu putem să luăm comision, noi am vrut să demonstrăm că se fac
solicitări la firme, acestea trimit răspuns. Se poate negocia preţul,
dar unii dintre noi, din păcate, nu ştim câte prune avem în straiţă.
Dl Gyulai Jozsef: d-lor colegi, haideţi să facem o treabă ca lumea,
aici la satele aparţinătoare se colectează gunoiul de 2 ori pe lună, ce
ar fi dacă şi la Ungheni am face
treaba asta pentru că nu există atâta gunoi.
Dl Botoş Iacob Dorinel: eu vreau şi de două ori pe săptămână, că
vine vara şi se împute şi e vai de capul nostru.
Dl Trif Ioan: nu scrie în proiectul de hotărâre că se adună o dată
la 2 săptămâni.
Dl. Gyulai Jozsef: scrie că la jumate de preţ, aşa am stabilit prin
vot la şedinţa anterioară.
Dl Teleptean Vasile: la Ungheni sunt săptămâni când se adună
de un tomberon şi în alte săptămâni doar pe jumătate sau o treime,
atunci ar fi de preferat ca să se ridice săptămânal gunoiul şi pe
Ungheni şi pe sate, dar la un alt tarif negociat.
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Dl Prodan Victor: sunt 3 firme în tot judeţul, s-a discutat, haideţi
să nu fim copii.
Dl. Gyulai Jozsef: sunteţi sigur că transportă gunoiul la
Sighişoara, pentru că eu am informaţii că foarte multe maşini cu
gunoi se duc la Vălureni?
Dl Prodan Victor: contractul este pentru transport la Sighişoara,
e posibil să facă transfer de gunoi pe maşini cu capacitate mai mare
de transport.
Dl Botoş Iacob Dorinel: eu sunt de acord cu ce spuneţi, dar poate
să ridice cu o maşină tot gunoiul dacă vine doar la două săptămâni?
Dl Teleptean Vasile: dacă vine o dată la 2 săptămâni, tariful se
înjumătăţeşte.
Dl Pătran Aurelian: prezină nişte poze cu locuri unde se aruncă
gunoaiele chiar şi acum când se transportă gunoiul în mod organizat.
Dl Culcear Florin: de ce credeţi că s-a ajuns să se arunce gunoiul
prin acele locuri, câte cereri de renunţare la colectarea gunoiului
sunt depuse la Primărie? Şi de la Cerghizel şi de Şăuşa şi de peste tot.
Dl Pătran Aurelian: avem acum de la Şăuşa, aproape tot satul.
Dl. Culcear Florin: bravo, bravo.
Dl Prodan Victor: dacă un cetăţean al oraşului Ungheni ne
aduce o ofertă mai jos decât avem noi, îi spunem jos pălăria,
mergem cu acel operator. Haideţi că nu suntem copii, hai să nu
mai facem populisme de doi lei, aduceţi firmă cu tarif mai mic şi
noi o să încheiem contract cu aceasta. Nu mai prostiţi oamenii,
nu mai este o jucărie problema gunoiului, acesta trebuie
transportat la Sighişoara, să dăm dovadă de responsabilitate.
Dl Duma Ioan Cosmin: am o întrebare, cum au ajuns atâţia
oameni să facă cereri de renunţare în aşa scurt timp, dar eu întreb ce
se va întâmpla cu gunoiul lăsat de aceşti oameni?
Dl Culcear Florin : o să vi-l pună în faţă la Primărie.
Dl Prodan Victor: chiar dacă aşa îi organizaţi, nu o să reuşiţi nimic
cu chestiile astea, vă spun eu d-le Culcear, mai mult rău vă faceţi.
Dl Culcear Florin: eu aş vrea să vă pun o întrebare, dl Primar, dl
Pătran, dl Cosmin şi alţii, dumneavoastră de ce sunteţi puşi aici la
Primărie, de ce luaţi salariile?
Dl Prodan Victor: suntem puşi să ne uităm la dumneavoastră
cât sunteţi de simpatici, fiţi oameni serioşi.
Dl Culcear Florin: nu sunteţi în slujba cetăţenilor, să mergeţi şi să
aduceţi oferte, să ridicaţi standardul de viaţă mai sus, să le rezolvaţi
problemele, de ce i-am pus pe ăia acolo?
Dl Prodan Victor: d-le Culcear, d-ta nu ştii câte prune ai în
traistă, nu le ştii număra, nu ştii să îţi faci curăţenie la d-ta în curte.
Dl Culcear Florin: de ce nu aţi adus oferte şi de la Salubriserv, aţi
susţinut că e falimentară.
Dl Pătran Aurelian: aveţi dovezi că nu am cerut?
Dl Prodan Victor: că este în insolvenţă, aşa am spus şi acest
lucru este scris şi aici pe răspunsul ofertă dat de ei.
Dl Ignat Gheorghe: cât timp a fost Salubriserv-ul, la noi pe
anumite străzi nici nu vroiau să intre să ridice gunoiul, firma actuală
intră şi ridică gunoiul de peste tot, pe Cerghid nu o să fie cereri de
renunţare, oferta este destul de bună şi la noi lumea e conştientă de
importanţa ridicării gunoiului. Trebuie să avem încredere în primar
şi în colectivul Primăriei, pe primar l-au ales majoritatea oamenilor
din colectivitate, dacă nu respectăm ce au ales oamenii, ne facem

| Opinia de Ungheni

Primăria orașului Ungheni
de râs în faţa lor.
Dl Culcear Florin: şi oamenii din Cerghid sunt de acord cu
ridicarea taxelor?
Dl Ignat Gheorghe: noi am povestit cu oamenii şi spun din nou
că taxa de salubrizare e destul de bună. Sunt familii sărace cu mulţi
membri pe familie cu 5-6 copii, ce se vor face dacă se ia pe număr
de persoane, e bine cum s-a calculat taxa, pe număr mediu de 2.7
persoane pe gospodărie. De asemenea am mai discutat că dacă este
o singură persoană să se înjumătăţească taxa. De ce trebuie să ne tot
ciondănim, de ce să nu dăm crezare primarului şi angajaţilor, pentru
că sigur nu vor răul oamenilor, cetăţenilor.
Dl Alb Ioan, coordonatorul Poliţiei Locale - prezintă o situaţie
referitoare la poluarea cu gunoaie a mediului din oraşul Ungheni
şi cu măsurile întreprinse pentru depistarea şi sancţionarea
persoanelor vinovate de această stare de fapt.
Dl Ogrean Liviu: referitor la impozitele pe teren, acestea sunt
neschimbate, la o singură poziţie: teren intravilan a crescut impozitul
şi asta se datorează Codului fiscal. Vreau să mulţumesc celor trei
consilieri, care au cerut de la antreprenori oferte mai bune de preţ
pentru ridicarea gunoiului menajer, din păcate nu au avut efectul
scontat, oferta adusă este mai mare decât cea în plată, ca atare nu
mai avem ce să discutăm. Referitor la cererile de renunţare la serviciul
de salubritate, să se accepte doar dacă persoanele respective vin cu
contract de salubritate cu o altă societate. Niciodată nu o să fim în
asentimentul tuturor cetăţenilor, dar nici nu putem ca pentru un
leu să introducem canalizarea, pentru un leu să ridicăm gunoiul,
pentru un leu să măturăm strada, să curăţăm şanţul, nu se poate cu
un leu, acestea sunt populisme şi vă rog, d-le primar, să daţi lămuriri
în ziarul local despre acest aspect.
Dl Teleptean Vasile: eu asta am discutat data trecută, ca pe trei
luni să facem un tarif unitar de 102 lei, cum este pe toate satele să

fie şi pe Ungheni, iar dacă vor fi solicitări să revenim la tariful iniţial.
Dna Pop Otilia: am o singură întrebare, d-le Culcear, aspiraţi la
funcţia de primar, prin faptul că aţi găsit o societate care are preţul
mult mai mare decât cea cu care Primăria a negociat corect, aţi încheia
în calitate de primar contract cu o firmă care se află în insolvenţă?
Dl Culcear Florin: răspunsul este, da, atâta timp cât firma
respectivă îşi îndeplineşte sarcinile şi în al doilea rând, m-aş simţi
oarecum şi obligat să solicit o astfel de ofertă dacă Executivul nostru
din Primărie nu a fost în stare de aşa ceva. A fost o ofertă pe care am
adus-o pentru consultare.
Dna Pop Otilia: eu consider că Primăria a negociat un preţ foarte
bun pentru ridicarea gunoiului.
Dl Moldovan Ioan: pentru moment e mai bun dar se mai poate
negocia.
Dl Botoş Iacob Dorinel: cam toţi au aceleaşi oferte, pentru că
se înţeleg şi la preţ şi la zone, ca de altfel în toate domeniile. Chiar
dacă gunoiul s-ar colecta cu un leu tot ar fi unii care l-ar duce la
Niraj, cum au făcut-o dintotdeauna şi mai duc şi gunoiul de la porci
şi de la vaci.
Dna Boar Silvia: în legătură cu semnăturile de la Şăuşa, avem
acolo o persoană care se crede mare şef. A început acţiune de
constestare a taxei de salubritate, nu a venit să discute cu mine, a
fost pus de o persoană să adune semnături, iar oamenii, săracii, s-au
speriat când a zis că s-a ridicat taxa de peste 400%, spunând că pe
Şăuşa o să fie taxa de 400 lei, iar dintre semnături multe sunt de la
cetăţeni cu domiciliul în Tg Mureş, pe mulţi inducându-i în eroare.
Noi am fost învăţaţi să transportăm gunoaiele la capăt de sat şi
acum la fiecare capăt de sat sunt mormane de gunoaie, eu spunând
oamenilor că mai bine plătesc taxa de 100 lei pe an pentru gunoi
decât să suporte plata unor eventuale amenzi. Trebuie să luăm
măsuri pentru a se transporta aceste gunoaie.
Dl Fechete Ioan - președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre, cu 10 voturi pentru, 5 abţineri: Teleptean
Vasile, Trif Ioan, Culcear Florin, Moldovan Ioan şi Gyulai Jozsef
care a motivat cu ridicarea de două ori pe lună, s-a adoptat
Hotărârea nr. 6
Dl Platon Mihail dă citire adresei înregistrată la Primăria Oraşului
Ungheni sub nr. 15091/15.01.2016, a locuitorilor satului Şăuşa
referitoare la ridicarea gunoiului menajer şi a impozitului pe teren.
Dl Culcear Florin: sunt mai multe, de ce nu le prezentaţi!
Dl Platon Mihail: aceasta a ajuns la secretar, asta v-o prezint.
Dl Fechete Ioan, președintele de ședință declară închisă şedinţa
de lucru a Consiliului Local.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FECHETE IOAN

Eu nu știu, Doamne!
Eu nu știu Doamne, de-oi putea vreodată
Să urc acolo-n cer la Tine
Dar Tu, coboară Sfinte Doamne
Din când în când, aici la mine.

Să mă primești în ale Tale brațe
Și să mă aperi de cei răi
Să fii cu mine Doamne, zi și noapte
Să nu mă lași să cad în mreaja celui rău.

Și dacă ușa mea e zăvorâtă
Tu s-o deschizi Iisuse drag
Să mă primești cu brațele deschise
Și să-mi ștergi lacrima de pe obraz.

Să mă înveți să fiu mai bună
S-ajut pe cei sărmani, bătrâni
Și haina s-o dau de pe mine
Celui ce stă în frig, plângând

CONTRASEMNEAZĂ
P SECRETAR PLATON MIHAIL

Autor: Maria Pintican

Și crucea ce mi-ai dat-o, Doamne
Să mă ajuți a o purta
S-o port Iisus drag, cu demnitate
Și-n toate să fac Doamne, voia Ta.
Și când veni-va ziua aceea
Și de pe acest pământ, eu voi pleca
Să mă primești cu brațele deschise
Acolo sus la Tine, eu aș vrea.
Amin!
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