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Schimbări în Consiliul Local Ungheni!

Nyaradi, Moldovan și Chirilă
au fost înlocuiți
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Datele tehnice ale lucrării din zona Blocurilor

Lucrările în zona Blocuri-Gară au început în luna iulie. Cu
data de 13 iulie s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor
pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea părţii carosabile,
trotuare, parcări şi reţea de canalizare pluvială în zona Blocuri
Gară, oraşul Ungheni”. Este cea mai mare investiție făcută în
orașul Ungheni, cu bani din bugetul local. Au fost alocate 1,9
milioane de lei pentru asfaltarea și modernizarea străzilor
și trotuarelor. Termenul de finalizare al lucrării este 31
decembrie 2015.
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S.V.S.U. Ungheni, la raport
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Schimbare importantă în Consiliul Local Ungheni. Consilierii locali din fostul Partid Democrat
Liberal, Ioan Nyaradi, Crinișoara Moldovan și Otilia Chirilă și-au pierdut susținerea politică în
cadrul noului Partid Național Liberal, iar prin ordinul prefectului au fost eliminați din forul
de decizie local. Colegii foștilor consilieri au luat act de ordinul emis de prefectul județului
Mureș și au constatat încheierea mandatelor celor trei consilieri.

În primul semestru al acestui an Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență al orașului Ungheni a desfășurat
activităţi de prevenire, informare, educare şi instruire privind
cunoaşterea şi respectarea regulilor, măsurilor, instrucţiunilor
şi normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie
civilă şi de pregătire a populaţiei privind comportarea în
situaţii de urgenţă. A executat acţiuni de intervenţie pentru
stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, evacuare, adăpostire
şi protecţie a persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale
şi de prim ajutor în situaţii de urgenţă.

Vară cu spectacole pentru
Ansamblul Artistic “Hora”
Chiar dacă elevii care fac parte din Ansamblul
Artistic “Hora” din Ungheni sunt în vacanța
de vară, ei continuă activitatea artistică atât în
Ungheni cât și în satele aparținătoare. După
spectacolul pe care l-au prezentat la final de
an școlar, cei din ansamblu au avut ocazia
să fie promovați de televiziunile Inedit TV
și TVH, odată cu lansarea CD-ului artistului
Ovidiu Furnea. Totodată, Ansamblul “Hora”
a fost prezent și la sărbătoarea dedicată fiilor
satului de la Șomoștelnic. “Este o vară plină
de activități pentru copii. Mă bucur că după
venirea mea la ansamblu copiii au avut ocazia

să mă cunoască și eu, la rândul meu, să îi
cunosc pe ei. Facem repetiții și ne pregătim
intens pentru fiecare reprezentanție pe care
o avem. Deasemenea, ne menținem intenția
și eforturile pentru a participa la diverse
spectacole din țară. Părinții trebuie să știe
că atât eu, cât și reprezentanții Primăriei
Ungheni suntem preocupați de promovarea
acestor tinere talente prin participarea la
diverse spectacole și festivaluri în județul
Mureș și în întreaga țară” a declarat
coordonatoarea Ansamblului “Hora”, Lucia
Raț. Un alt eveniment pentru care copiii din

ansamblul care face cinste orașului Ungheni
se pregătesc este “Jocul din Bătrâni”. Festivalul
va avea loc în data de 30 august, la Teatrul de
Vară din Tîrgu-Mureș, iar pe această cale vă

invităm pe dumneavoastră, cititorii noștri,
să îi susțineți pe copiii din Ungheni și satele
aparținătoare care își pun în slujba folclorului
întreaga energie.
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În această integramă se folosește ortografia cu î

O viață activă

Doi tineri stau la o terasă cu câte o cola în față. Unul dintre ei îi spune celuilalt:
– Înainte aveam o viață foarte activă: jucam tenis, biliard, șah, participam la raliuri. Dar totul s-a terminat de când ... !

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

Zodiacul Vechi Românesc
Zodiacul Vechi Românesc se suprapune, destul de mult, pe cel european, doar că
fiecare zodie corespunde fix unei luni din calendar. Sunt 12 zodii, câte una pentru
fiecare lună a anului, iar semnul poate fi identificat după trăsături fizice și de caracter,
după faptele și gândurile lui.
ZODIA ȚAPULUI/LUNA LUI GERAR (ianuarie)
Cine se va naște sub această zodie va fi dulce la vorbă, lungăreț la obraz și rumen.
Frumos la căutătură, muncitor, viclean, lacom, gânditor, tăcut, iubitor de avuție,
mânios, sărăcăcios, foarte păzitor de taine. Căutătura lui îndreptată tot la pamânt,
nasul lat și cărnos, tare în genunchi dar lesne se îmbolnăvește. Semn va avea în piept
sau într-un genunchi sau în obraz, va fi înalt, la vorbe multe va făgădui și puțin va da.
Născocitor de pricini, mâhnit la față, când va gândi ceva va uita lesne. Plecat la griji
și la jurăminte neînfricoșat, nepăsător, de pedepse fricos, nu așa bun la negustorii
după cum vrea să se arate, fățarnic și îndemânatic la fapte rele.
ZODIA UDĂTORULUI/LUNA LUI FĂURAR (februarie)
Cine se va naște în această lună este minunat la obraz, vorbitor și binepovățuitor.
Va fi slab la sânge, blând la vorbe, la trup drept, dar una va vorbi și alta va face.
Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, gânditor la lucruri mari și norocos. Îi va
ramâne mare moștenire de la rudenii. Frumos la trup, cu niște vine ieșite în față,
blând, cu mintea înaltă și bun chivernisitor. Copilul de parte bărbătească va fi
iubitor de învățături, când se gândește la ceva se uită melancolic. Se va însura tânăr,
dupa 30 de ani va petrece viața mai bună și fericită.Copila de se va naște sub acest
semn, va fi veselă. Trebuie să se ferească de ape, de bărbatul cel dintâi se va lipsi
și va muri de o fiară cu patru picioare. Să se păzească de fiare sălbatice și de câini
turbați. În genere, cel născut în această zodie, va fi gânditor, iubitor de învățătură,
care îi va aduce bogăție.
ZODIA PEȘTILOR/LUNA LUI MĂRȚIȘOR (martie)
Cine se naște sub acest semn al Peștilor nu va fi nici mare, nici mic, scurt la
grumaz, minunat la față, frumos la statură, drept, bun, planuitor. Când se supără,
se îngălbenește, mândru și îndrăzneț, și plecat către învățătură. Va avea un semn la
mână sau la față, mare la chip, nasul de mijloc, buzele cărnoase, voinic și viclean. Pe
nimeni nu va crede, se va lăuda cu învățătura, din țara lui va călători și de la străini
multă bogație va câștiga. Iar copilele ce se vor naște în această zodie vor fi mânioase
și iubitoare de pricini, înșelătoare, iubite de oameni, de bărbatul cel dintâi se vor
despărți și se vor însoți cu un altul, care li se va părea mai bun.
ZODIA BERBECULUI/LUNA LUI PRIER (aprilie)
Cei născuți în aceasta lună vor fi buni, sârguitori, slabi la sânge, ciudați la făptură,
lungăreți la obraz, mânioși, vorbitori de rău asupra altora, nestatornici, îndrăzneți.

Vor fi bogați și cinstea curând o vor pierde și iar curând o vor dobândi. Cu oamenii
cei buni nu se unesc, sunt arțăgoși, biruitori la război, gata în tot momentul la
certuri și bătăi, înfierbântați la vine, vorbesc tot de rău pe vecinii lor. Mulți născuți
în aceasta zodie vor avea răni sângeroase pe trupurile lor, jură lesne pe numele lui
Dumnezeu și al părinților, fără a se gândi la cele ce vor urma.
ZODIA TAURULUI/LUNA LUI FLORAR (mai)
Pruncii ce se vor naște sub aceasta lună vor fi vrednici a semăna holde și a chivernisi
casa. iubitori de jocuri, buni, îndrăzneți. Iubitori de adânci învățături, veseli și
iubitori de muzică. La statură înalți și la față curați, cu ochii frumoși, cuvioși înaintea
oamenilor, deschiși la minte, fără de nici un rău, viața lor plină de tot dorul. Când
vor ajunge la anii cei desăvârsiți, se vor scumpi și se vor îmbogăți, se vor pleca
mai mult la chipul cel duhovnicesc. Vor căuta să aibă tot vorbe bune, dar nu vor
mulțumi pe oameni cu faptele cele bune. Iuți la fire, pe obraz vor avea un semn, vor
fi tăcuți si tainici. Pe nimeni nu vor asculta ce i-ar învăța, ar dori să fie tot crezuți
și lăudați de toți. Vor fi înalți de statură, când vor vorbi vor clipi din ochi. Vor fi
mândrii să se roage lui Dumnezeu, să nu fie prea iubiți de către oameni, precum li
se arată natura, vor fi sângeroși și foarte supărăcioși, mânia îi aduce la mari pagube,
vor trăi cinstiți și în desfătări.Aceasta e una din zodiile cele bune pentru orișicine
care s-a născut într-însa.
ZODIA GEMENILOR/LUNA LUI CIREȘAR (iunie)
Cel născut sub acest semn al Gemenilor va vea o fire nestatornică. Cu dorințe spre
învățătura lucrurilor celor adânci, adică cu pricepere la toate. Va fi om glumeț, va
face multe și lungi călătorii, îndrăzneț la vorbe dar rău la minte. La statură scurt,
barba rară, dinți lungi, plin de vorbe, curat, cu pricepere pentru orice lucru. Mulți
de sub această zodie ajung și domni mari. Această zodie este de mijloc, face pe om
în genere cu nărav, țiitor de minte, stăpânitor și biruitor de fiare, află comori de
argint și alte metale scumpe, dar din toate nu e bogat.
ZODIA CANCERULUI/LUNA LUI CUPTOR (iulie)
Cine se va naște în această zodie va fi priceput de mari înțelegeri, iubitor de fapte
bune, iar de meșteșuguri urâtor. Nu va iubi mâncare și multă bautură, iute la mânie,
întelept, mândru și îndrăzneț. Trăiește mulțumit cu ceea ce are și va fi mai mult sărac.
Va suferi multe boli, va fi pismaș și nu va baga în seamă dreptatea, va fi tare în mâini,
nu va scăpa de răni de arme, semn va avea sub brâu sau într-o parte.Omul născut
în această zodie se va veseli mai mult în lucruri slabe, îi place somnul, e credincios,
lesne se va îmbolnăvi și va trai mult tot într-o stare și într-o fire.
ZODIA LEULUI/LUNA LUI GUSTAR (august)
Copilul născut în această zodie este frumos și cărnos, cu ochii mari, iubit de mai
marii lui, puțini la număr ca dânsul. De mic cam gălbinicios la față și aplecat la bune
rânduieli, la adevăr și dreptate, cu bună înțelegere în viața sa. Voinic cu îndrăzneală,
iubitor de ostenele, bine văzut de cei mari. Părinții nu-l vor iubi, de alții va fi căutat
și îngrijit, numai faptele lui nu vor aduce mulțumirea altora. Va avea mare mânie
și în curând se va întoarce, va fi om vrednic și va face lucrurile sale spornice, va

avea mari norociri și vrednicii. Va fi bun povățuitor pentru alții și lucrător de multe
lucruri bune, deștept, fără de niciun rău. Mai bun pentru alții decât pentru sine. Îi
va plăcea mult dreptatea, cinstea și mândria și va fi om voinic.
ZODIA FECIOAREI/LUNA LUI RĂPCIUNE (septembrie)
Omul ce se va naște în zodia Fecioarei are firea nestatornică, cu pricepere la învățături
adânci și la toate lucrurile și meșteșugurile, iar mai ales la aritmetică, adică la socoteli
cu numere, la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc, va fi bun de fire, cinstit și va
vorbi minunat. Oamenii străini vor ținea mai mult la dânsul decât ai săi. Va avea
dragoste mare la haine scumpe, va ajunge și om mare. Bolile lui vor fi friguri, vărsat,
va scuipa mult și va tuși. Spre bătrânețe îi va pieri grăsimea și chinuindu-se mult
cu gândul, poate ajunge stricat la minte. E om cu nărav și țiitor de minte, drăgălaș
peste fire, înclinat spre trebile sufletești și deosebit sunt și norocoși.
ZODIA CUMPENEI/LUNA LUI BRUMĂREL (octombrie)
Care se naște sub acest semn al Cumpenei va fi de treabă, frumos, curat, iubitor de
dreptate, grăitor de adevăr, dacă obiceiurile cele rele nu-i vor schimba firea. Milostiv,
cu bunăcuviință, vesel și iubitor de muzică. Curat la față, ochi frumoși, statură de
mijloc, cărnos la nas, minunat la obraz. Cuvios la toți oamenii ce-l văd, când tăcut,
când prea vorbitor. Cu inima deschisă, fără nicio sminteală, viața lui plină de tot
dorul, să se roage lui Dumnezeu să nu fie prea mult iubit, după cum îl arată natura,
sângeros, iute la mânie, dar îndată se întoarce și îi pare rău de vorbele sale rostite
din iuțeală și mânia lui îi aduce mare pagube. Va trăi cinstit, va fi adesea și mândru,
iubitor de înțelepciune și va fi văzut înaintea altora. Oamenii nu vor prea îndrăzni
a-i face vreun rău pe față, dar în spate va avea mulți dușmani.
ZODIA SCORPIEI/LUNA LUI BRUMAR (noiembrie)
Cel născut în zodia Scorpiei va fi mânios, ucigător, vărsător de sânge, fără de rușine,
înșelător, mincinos, vorbitor de rău, nestatornic. Împilat în patimi, viclean și va fi și
iubitor de argint. Pururea la armă gândește și va fi biruitor. Lucrător la toate, gata
în tot ceasul la certuri și bătăi foarte rele. Iute la sânge, roșu la față și cu părul aspru,
în tot ceasul gândește de rău să sfătuiască pe alții și să clevetească pe vecinii săi și
n-are astâmpar de a face rău. Va fi vorbitor și în nimenea nu se va încrede și toate le
vrea să fie cum vrea el. Dintre cei născuti în această zodie vor avea răni sângeroase
pe trupurile lor, vor jura îndata de fiece lucru și fără de sfială pe tot ce e mai sfânt
și nu se tem de nimic ce li s-ar întâmpla în urma. Cu muierile lor vor trai necontenit
în ceartă și în bătăi. Cu toate acestea vor avea și oarecare nărav bun.
ZODIA ARCAȘULUI/LUNA LUI UNDREA (decembrie)
Copilul ce se va naște sub acest semn al Arcașului va fi cu minte bună și cu socotință,
înțelept, cucernic, iubitor de chipul cel duhovnicesc, drept, smerit, milostiv, rușinos,
norocos, sfătuitor bun, bine va grăi; de rău nu se bucură, frumos la stat, minunat la
obraz, cu ochi negrii, va fi tare în umeri, părul neted, trupul drept, va fi vesel, blând,
bun la minte, cu chiverniseala așezată. Dinții lați, nasul lung și cărnos, de statură
mijlocie, buzele late. Când se mânie, se învinețește și îi ies niște vine în față. Va suferi
de durere de cap și de junghiuri, va avea semn la piept sau în frunte.

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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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
- tel/ fax – 0265- 328112 , 328212
e-mail: ungheni@cjmures.ro

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ungheni

Raport semestrial privind analiza capacitații de apărare împotriva incendiilor
Serviciul voluntar pentru situații de urgență al
orașului Ungheni înființat prin HCL Nr. 11/16.03.2006
are următoarele atribuții principale:
- desfăşoară activităţi de prevenire, informare,
educare şi instruire privind cunoaşterea şi
respectarea regulilor, măsurilor, instrucţiunilor
şi normelor de apărare împotriva incendiilor şi
protecţie civilă şi de pregătire a populaţiei privind
comportarea în situaţii de urgenţă;
- execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea
incendiilor, salvare şi deblocare, evacuare, adăpostire
şi protecţie a persoanelor, animalelor şi bunurilor
materiale şi de prim ajutor în situaţii de urgenţă;
- desfăşoară activităţi de limitare şi înlăturare a
urmărilor situaţiilor de urgenţă în cooperare cu alte
servicii de urgenţă şi / sau structuri cu atribuţii în
managementul situaţiilor de urgenţă;

Sectorul de drum din E60 le dă bătăi de cap
pompierilor din cauza accidentelor
care se petrec lunar

Intervenții la accidente rutiere
- pune în aplicare, în limita competenţelor legale,
măsurile stabilite şi dispuse de comitetul local
pentru situaţii de urgenţă pentru prevenirea
situaţiilor de urgenţă şi asigurarea condiţiilor minime
de supravieţuire a populaţiei în astfel de situaţii;
- colaborează cu toate structurile locale,zonale şi/sau
naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru
asigurarea unor intervenţii operative şi eficiente în
cazul producerii situaţiilor de urgenţă.

Șeful S.V.S.U. Ungheni,
Sorin Porime a prezentat activitatea
instituției la diverse televiziuni locale

Intervenție a pompierilor voluntari la incendii din zonă
În acest sens, conform graficului de control,
specialiștii în prevenire și șeful S.V.S.U . au desfășurat
acțiuni de control și îndrumare la un număr de 80
gospodării ale populației și 18 controale la instituții
publice și operatori economici, cu această ocazie au
fost date un numar de 25 de avertismente verbale
cu termene de remediere 2 săptămâni.
Au fost constatate nereguli privind curățarea
coșurilor de fum, coșuri deterioarate și depozitarea
furajelor în locuri necorespunzătoare. Au fost
întocmite toate planurile solicitate de către ISU
MUREȘ, s-a participat la instruirile prevăzute în
Planul de pregătire pentru situații de urgență.
Am desfășurat trimestrial ședințe de instruire cu
personalul voluntar și specialiștii din cadrul S.V.S.U.
Am asigurat din punct de vedere al normelor de
prevenire și protecție, activitățiile cultural sportive și
religioase ce au avut loc pe raza localității Ungheni
și satele aparținătoare.
Am verificat si reîncărcat stingatoarele din dotarea
Primăriei și am achiziționat o motopompă, în cazul
producerii unor inundații.
În următoarea perioadă vom încheia contracte de
asigurare pentru o parte din voluntari deoarece
bugetul alocat S.V.S.U. este redus și nu avem
posibilitatea încheierii unor astfel de contracte
pentru toți voluntarii. Am desfășurat acțiuni de
prevenire prin Campania ”O casă sigură, o viață în
plus”, această campanie fiind adresată cu precădere
copiilor în vârstă de 4-6 ani, 7-14 ani. Cu această
ocazie au avut loc informări cu privire la regulile
de prevenire și stingere a incendiilor.
În continuare, în vederea bunei funcționări a S.V.S.U.
Ungheni pe linia prevenirii și stingerii incendiilor

avem în vedere:
- intensificarea numărului de controale la
gospodăriile populației și instituții subordonate
Consiliului Local Ungheni și operatori economici;
- participarea activă a populației la campaniile de
prevenire și stingere a incendiilor;
- amenajarea unei rampe de alimentare cu apă a
mașinilor de intervenție la incendii.
- achiziționarea a cinci echipamente de protecție
pentru grupa de intervenție.
- achiziționarea aparaturii de primă interveneție

INTERVENŢII ALE SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI UNGHENI
ÎN PRIMUL SEMESTRU 2015

Apărarea împotriva incendiilor constituie o

problemă de interes public la care trebuie să
participe autorităţile publice centrale şi locale,
persoanele juridice şi fizice pe baza unor măsuri
tehnice şi organizatorice precum şi alte activităţi
specifice destinate să asigure identificarea,
prevenirea, evaluarea şi acordarea ajutorului
persoanelor aflate în pericol.
În anul 2015 Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă al Oraşului Ungheni a participat la
numeroase intervenții, dintre care:
9 incendii vegetaţie uscată, mirişte
1 incendii locuinţe
2 incendii autoturisme
1 incendiu drezina CFR
3 accidente rutiere
2 arbori căzuți pe drumrile de acces
2 inundații
6 persoane intoxicate cu monoxid de carbon (salvate)
1 blocată în apartament
9 acordarea primului ajutor
Șef S.V.S.U. Ungheni
Insp. Sorin Porime

Pompierii voluntari din Ungheni au intervenit și în cazul inundațiilor soldate cu pagube materiale

În atenția cetățenilor posesori de acte de identitate cu termen de valabilitate expirat în trimestrul II 2015
se adreseze serviciului de evidenţă a persoanelor
pe raza căruia au domiciliul în vederea punerii în
legalitate cu un nou document. Aceeaşi obligaţie le
revine şi minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani.
În evidenţele Serviciului de Evidenţă a Persoanelor
figurează 74 persoane ale căror acte de identitate
au expirat în trimestrul II al anului curent sau care
nu au avut niciodată un act de identitate.
Reamintim cetăţenilor că actul de identitate este
documentul care se eliberează cetăţeanului roman
şi care face dovada identităţii, a adresei de domici
liu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. Prin act de
identitate se înţelege: cartea de identitate, cartea
de identitate provizorie şi buletinul de identitate
aflat în termen de valabilitate.
Serviciul de Evidență a Populației a împlinit un an de la deschidere
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa
Persoanelor Ungheni, aduce la cunoştinţa
cetăţenilor posesori de acte de identitate expirate

că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în
termen de 15 zile de la expirarea termenului de
valabiliate a actului de identitate, au obligaţia să

Documentele necesare pentru
obţinerea unui nou act de identitate
ca urmare a expirării sunt:

- cererea tip (disponibilă şi pe pagina de internet),

- certificatul de naştere – original şi copie,
- certificatul de căsătorie – original şi copie,
- hotărârea de divorţ rămasă definitivă - original
şi copie (unde este cazul),
- certificatul de deces soţ/soţie – original şi copie
(unde este cazul),
- documentul cu care se face dovada adresei de
domiciliu
- chitanţa în valoare de 13 lei reprezentând
contravaloarea cărţii de identitate şi a taxei
extrajudiciare de timbru
- actul de identitate vechi
- cartea de alegător ( unde este cazul)
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr de
telefon 0265 - 328811, direct la sediul serviciului
situat în Ungheni, Primăria Ungheni, nr.357 de luni
până vineri între orele 8.00 – 16.00.
Coordonator Serviciu,
Covrig Daniela
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Datele tehnice ale lucrării din zona Blocurilor
Potrivit proiectului tehnic al lucrării din zona Blocurilor din Ungheni, circulația în oraș se desfășoară pe o rețea de drumuri județene comunale, străzi și ulițe . Străzile propuse
pentru reabilitare se află în prezent într-o stare continuă de degradare, constituind un pericol permanent pentru circulația vehiculelor, având sistemul rutier realizat dintr-o
pietruire existentă permeabilă pe strada 1 și o dală betonată, cu strat de uzură parțial din BA16, pe celelalte 5 străzi. Scurgerea apelor de pe amplasamentul străzilor se
realizează, pe ambele părți, către sistemul de canalizare pluvială. Din cauza lucrărilor la canalizarea menajeră și a pietruirilor realizate recent, apa stagnează pe platforma
străzilor înfiltrându-se în corpul străzilor, acesta devenind greu practicabil. Majoritatea acceselor la proprietăți nu sunt realizate în conformitate cu normativele în vigoare.
În timpul secetos o cantitate mare de praf se produce
în zona străzilor, astfel se reduce vizibilitatea și
produce poluarea aerului, iar în perioadele ploioase
noroiul și apa care se acumulează în gropi pun în
pericol siguranța participanților la trafic. Străzile
propuse pentru modernizare a o lungime totală
de 1.012,10m și sunt împărțite după cum urmeaza:
- strada (ax) 1 - lungime totală de 159,25m
- strada (ax) 2 - lungime totală de 406,29m
- strada (ax) 3 - lungime totală de 66,92m
- strada (ax) 4 - lungime totală de 73,55m
- strada (ax) 5 - lungime totală de 113,93m
- strada (ax) 6 - lungime totală de 192,16m
Lățimea părții carosabile este de 5,50m, iar a
platformei este de 6,50 m și variabilă în unele zone.
Din punct de vedere funcțional străzile studiate
sunt de interes local. Datorită stării tehnice actuale,
accesul autovehiculelor se desfășoara greu pe
aceste străzi. Execuția lucrărilor de modernizare va
asigura circulația în condiții de siguranță și confort
sporit pentru vehicule. La realizarea lucrărilor
de modernizare, se va avea în vedere asigurarea
următoarelor elemente și lucrări:
- menținerea în plan, profil longitudinal și profil
transversal a elementelor geometrice existente,
admițându-se într-o măsură redusă amenajări locale
în scopul măririi siguranței circulației;
- folosirea integrală a zestrei existente a străzilor;
- utilizarea la maximum a agregatelor minerale locale;

Circulația pietonilor este îngreunată
pe străzile incluse în proiect
- asigurarea evacuării apelor subterane și scurgerea
apelor meteorice;
- realizarea unor podețe noi.
La baza alegerii soluţiilor proiectate, au stat
următoarele criterii principale:
- respectarea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții
- respectarea normelor tehnice in vigoare
- amenajarea străzii(ax)1 se va realiza începând cu
km 0+010, astfel intersecția cu DN15(E60) nu va
fi afectată de lucrările propuse de modernizare.
Conform Ordinului MT nr. 49/1998, privind
proiectarea si realizarea străzilor în localitățile urbane,
obiectivul proiectat se incadrează în categoria a III-a
străzi colectoare și a IV-a străzi de folosință locală.
Canalizarea pluvială va deversa apele pluviale în

Primăria solicită cetățenilor din zonă înțelegere
în perioada lucrărilor

Lucrările respectă normele de siguranță
pârâul din apropierea amplasamentului drumurilor
propuse spre asfaltare. Se vor monta indicatoarele
rutiere numai cu acordul Poliției Rutiere. Se vor
realiza marcajele rutiere longitudinale și transversale
(lateral) conform STAS 1848. Lucrările de Organizare
de şantier necesare execuţiei lucrărilor vor cuprinde
construcţii si instalaţii ale constructorului, echipate
cu mijloace la alegerea lui si care să-i permită
satisfacerea obligaţiilor si relaţiilor cu beneficiarul,
precum si cele privind controlul si calitatea execuţiei.
Aceste mijloace trebuie să-i permită executantului
să realizeze planul de asigurare a calităţii, astfel
ca toate materialele, instalaţiile, dispozitivele si
sistemele de control necesare execuţiei să fie în
conformitate cu prevederile din proiect, din caietul
de sarcini și din legile, normele și normativele în

Stradă dintre blocuri, în șantier

Lucrările vor fi efectuate la standarde
de calitate înalte
vigoare. După terminarea lucrărilor, șantierul se va
desființa iar terenul liber de orice sarcină va fi redat
proprietarului.
După cum rezultă din studiul geotehnic, grosimea
pietruirii existente este de cca. 30-60 cm pe strada
1, iar pe străzile unde există o dală de beton s-a
realizat o pietruire suplimentară, folosită în prezent
ca strat de uzură. Dala de beton este așezată pe un
strat de fundație de pietriș cu gorimea de 30-40 cm.
Strada 5 are un strat de uzură executat din beton
asflatic realizat în urma unei lucrări de ranforsare
a dalei de beton. Străzile studiate nu prezintă
fenomene de instabilitate, iar riscul declanșării
unor fenomene geodinamice este redus. Din cauza
circulaţiei vehiculelor grele, în special a camioanelor
si a maşinilor agricole, stratul superior de balast
existent din fundatia drumului s-a degradat, apărând
o mulţime de gropi care împiedică desfăşurarea
normală a traficului. Străzile care aveau dala de
beton ca strat de uzură au fost pietruite pentru
a acoperi gropile formate în urma realizării unor
lucrări la canalizarea menajeră și sunt într-o stare
avansată de degradare datorită lipsei de fonduri
pentru realizarea reparațiilor. Degradările dalelor
de beton se prezintă sub formă de fisuri, crăpături,
exfolierea betonului și rosturi colmatate. Drumurile
laterale existente se află în aceeaşi stare, respectiv
sunt pline de gropi. Intersecţiile cu alte drumuri nu
sunt amenajate conform normativelor în vigoare,
urmând ca acestea să fie realizate și amenajate
corespunzător.

Pietruiri așteptate de ani întregi la Morești
În luna iulie s-a lucrat la pietruirea străzilor din localitatea Moreşti, lucrări de care cetăţenii s-au arătat extrem de mulţumiţi, spunând că unele din
aceste străzi au fost pietruite pentru prima dată. Iată cum arată aceste lucrări.

Autoritățile locale au vizitat satele Morești și Șăușa
pentru a vedea calitatea lucrărilor

Lucrările de pietruire vor continua și în alte sate

Locuitorii aveau nevoie de drumuri practicabile,
mai ales în perioada rece

Transportul va fi mai facil în zonă
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Schimbări în Consiliul Local Ungheni! Nyaradi, Moldovan și Chirilă au fost înlocuiți.

VICTOR PRODAN:
„Este un pas înainte pentru comunitatea din Ungheni”
Este vorba despre Ioan Fechete și Anna Maria Șomodi.
În cadrul aceleiași ședințe, consilierilor locali le-a fost
prezentată demisia Silviei Boar din funcția de delegat
sătesc al satului Șăușa. Această decizie vine tocmai
pentru ca Silvia Boar să poată fi validată în funcția
de consilier local, conform listei votate de alegători la
ultimele algeri locale.

Primarul Victor Prodan:
“Este un pas înainte pentru
comunitatea din Ungheni”

Schimbări majore în Consiliul Local Ungheni. Consilierii
locali din fostul Partid Democrat Liberal, Ioan Nyaradi,
Crinișoara Moldovan și Otilia Chirilă și-au pierdut
susținerea politică în cadrul noului Partid Național
Liberal, iar prin ordinul prefectului au fost eliminați din

forul de decizie local. Colegii foștilor consilieri au luat
act de ordinul emis de prefectul județului Mureș și au
constatat încheierea mandatelor celor trei consilieri.
Totodată, în ședința ordinară din luna iulie au fost
validați în funcție și doi dintre noii consilieri locali.

Primarul orașului Ungheni este de părere că
schimbarea celor trei consilieri este un pas înainte
pentru proiectele comunității. Acesta a afirmat că
retragerea sprijinului politic vine după ce nu s-a ajuns
la nicio înțelegere cu cei trei în cadrul Consiliului Local
Ungheni, privitor la susținerea proiectelor pentru oraș
și satele aparținătoare. “Cei trei consilieri locali nu
au susținut proiectele vitale pentru orașul nostru și
pentru satele aparținătoare. Din nefericire, din cauza
consilierilor care au pus o barieră în calea dezvoltării,
comunitatea noastră nu a avut posibilitatea, spre
exemplu, să atragă noi investitori care să genereze
locuri de muncă pentru locuitorii zonei noastre.
Am atras atenția în repetate rânduri consilierilor că
este nevoie de un acord pentru binele comunității,
pentru viitorul nostru. Ceea ce vom face în acest
oraș, nu va fi doar pentru bunăstarea noastră, ci va
contribui esențial în a-i convinge pe tineri să rămână
în Ungheni, să muncească pentru Ungheni și să își
pună în slujba comunității energia și ideile. Consider
că acest pas este unul vital pentru comunitate, pentru
ca aceste proiecte să meargă mai departe. Cred și
sper că începând de acum încolo vom găsi sprijinul
și susținerea consilierilor în atragerea investitorilor
în zona noastră și în proiectele importante pe
infrastructură, sănătate și educație” a declarat
primarul orașului, Victor Prodan.
Potrivit reprezentanților Primăriei Ungheni, în
următoarea ședință ordinară a Consiliului Local va
fi validat și mandatul Silviei Boar, reprezentant al
Partidului Național Liberal.

Lucrări în Ungheni și satele aparținătoare: iată unde se lucrează în această perioadă!
Stimați locuitori din Ungheni și satele aparținătoare,
Primăria orașului Ungheni continuă lucrările
programate pentru acest an, principala investiție
aflată în lucru fiind cea din zona Blocuri-Gară. Cu data
de 13 iulie s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor
pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea părţii
carosabile, trotuare, parcări şi reţea de canalizare
pluvială în zona Blocuri-Gară, oraşul Ungheni”.
Suntem în linie dreaptă cu cea mai mare investiție
făcută în orașul Ungheni, cu bani din bugetul local.
După cum știți, am alocat 1,9 milioane de lei pentru
asfaltarea și modernizarea străzilor și trotuarelor din
Zona Blocurilor. Termenul de finalizare al lucrării
este 31 decembrie 2015. Proiectul tehnic al acestei
lucrări a respectat în detaliu prevederile Legii nr.

Lucrări de pietruire la Morești și Șăușa

10/1995, denumită “Legea privind calitatea în
construcţii”. În zona Blocuri-Gară sunt prevăzute
spre modernizare 6 străzi, aflate în prezent într-o
stare avansată de degradare. Străzile propuse pentru
modernizare au o lungime totală de 1.012 m. Lăţimea
părţii carosabile este de 5,50 m, iar a platformei de
6,50 m şi variabilă în unele zone. Cele 6 străzi nu
erau prevăzute cu şanţuri pentru colectarea apelor
pluviale, motiv pentru care lucrările au început cu
realizarea reţelei de canalizare pluvială. Pe lângă
partea de asfaltare şi reţeaua de canalizare pluvială,
proiectul cuprinde realizarea unui număr considerabil
de parcări şi realizarea de trotuare pietonale. Vreau
să îmi cer scuze cetăţenilor din zona Blocuri pentru
disconfortul creat de lucrările de modernizare. Fac

Se lucrează în zona Blocurilor

Europubele pentru cetățenii din Ungheni
și satele aparținătoare
un apel la înțelegerea dumneavoastră și vă dau
asigurări că Primăria Ungheni va supraveghea,
atât terminarea lucrărilor în termenul impus cât și
respectarea coeficientului de calitate.
Totodată, ca urmare a aprobării de către Consiliului
Local a achiziţionării de pubele, s-a realizat procedura
de achiziţie urmând ca în zilele următoare acestea
să fie distribuite cetățenilor. În săptămânile trecute
s-a lucrat la pietruirea străzilor din localitatea
Moreşti, lucrări de care cetăţenii s-au arătat extrem
de mulţumiţi, spunând că unele din aceste străzi
au fost pietruite pentru prima dată. S-au montat
podeţe din ţeavă tubulară de 500 în satul Vidrasău
(la Dispensar), la Şăuşa şi la Cergizel. La Şăuşa s-a
pietruit drumul. În prezent se lucrează la Proiectul

Noi lucrări la școală și grădiniță,
pe agenda Consiliului Local Ungheni
tehnic pentru extinderea rețelei de apă potabilă
în satul Şăuşa şi la Proiectul tehnic de realizare a
racordurilor de canalizare în satul Vidrasău. Tot la
Vidrasău se continuă lucrările la Dispensarul uman,
cu împrejmuirea şi mutarea și pavarea trotuarului.
Aceasta este starea lucrărilor din orașul Ungheni
și satele aparținătoare, iar echipa Primăriei
vă mulțumește pentru înțelegerea de care dați
dovadă pe parcursul derulării acestora. Totodată,
le mulțumesc și consilierilor locali care înțeleg
importanța investițiilor în infrastructura localităților
noastre, dar și în domenii vitale cum ar fi educația
și sănătatea.
Primarul orașului Ungheni,
Victor Prodan
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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. 4394 din 24.07.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 24.07.2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 11 consilieri
locali aleși și validați și 2 consilieri locali aleși ale căror mandate sunt
propuse spre validare, şedinţa fiind legal constituită. Absentează dl.
consilier Moldovan Ioan. Participă la ședința consiliului dl. primar,
dl. Pătran Aurelian, administrator public.
Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței
ordinare a consiliului local din data de 30.06.2015 și se aprobă cu 11
voturi pentru.
Dl. primar prezintă Convocatorul nr. 4271 din 20.07.2015 prin
care a fost convocat Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă
ordinară, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al
Consiliului Local Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de validare a
mandatelor consilierilor locali - iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al domnului Fechete Ioan - iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al doamnei Somodi Anna Maria - iniţiator primar Prodan Victor;
5. Diverse.
Dl. primar supune la vot aprobarea ordinei de zi, aceasta
aprobându-se cu 11 voturi pentru.
Dna. secretar prezintă consilierilor Ordinele prefectului jud. Mureș
nr. 191, 192, 193/17.07.2015 prin care au încetat de drept mandatele
de consilieri locali ale dlui. Nyaradi Ioan, dnei. Moldovan Crinișoara,
dnei. Chirilă Otilia, înainte de expirarea duratei normale a acestora.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi privind alegerea președintelui
de ședință al Consiliului Local Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. Liț Alexandru propune ca dl. Duma Ioan Cosmin să
îndeplinească funcția de președinte de ședință pentru perioada
iulie 2015 - septembrie 2015.
Dl. Trif Ioan propune ca dna. Buta Monica Valentina să îndeplinească
funcția de președinte de ședință pentru această perioadă, întrucât dl.
Duma Ioan Cosmin a mai fost președinte de ședință.
Dna. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea
făcută de dl. Trif Ioan, se aprobă cu 11 voturi pentru, adoptându-se
Hotărârea nr. 41/24.07.2015.
Dna. președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind
completarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. Ignat Gheorghe propune înlocuirea dnei. Moldovan Crinișoara
în cadrul comisiei de validare cu dl. Botoș Iacob Dorinel.

ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI UNGHENI
Nr. 4544/ 31.07.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 31.07.2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al oraşului Ungheni, la care participă un număr de
12 consilieri locali (din totalul de 14 consilieri în funcție), un delegat
sătesc, şedinţa fiind legal constituită, absentează d.nul Culcear Florin
și d.na Buta Monica-președinte de ședință ales din cauză medicală
(adeverință medicală).
Participă la ședința consiliului dl. Prodan Victor , primarul orașului
Ungheni, dl. Platon Mihail-șef serv.adm.pbl.,înlocuitor secretar, dl.
Pătran Aurelian, administrator public, d.na Suciu Ramona - consilier
personal al primarului.
D.nul Platon Mihail, înlocuitor secretar, aduce la cunoștiința
membrilor Consiliului Local absența d.nei Buta Monica, președinte
ales de ședință, motivată cu adeverință medicală și invită pe d.nul
Gyulai Jozsef, decanul de vârstă al Consiliului Local , să conducă ședința
de lucru a Consiliului local, materialele întocmite cu ocazia ședinței
urmând a fi semnate de încă doi consilieri locali.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință prezintă Dispoziția

Otilia Chirilă era cel mai proaspăt consilier local din Ungheni
Dna. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat
cu propunerea făcută, se aprobă cu 11 voturi pentru, adoptându-se
Hotărârea nr. 42/24.07.2015.
Dna. președinte de ședință prezintă punctul 3 al ordinei de zi privind
validarea mandatului de consilier local al domnului Fechete Ioan.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Înainte de exprimarea votului, comisia de validare s-a retras în
vederea examinării legalității alegerii domnului consilier Fechete Ioan
și a întocmit Procesul verbal nr. 4392/24.07.2015.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier local al
domnului Fechete Ioan și se aprobă 11 voturi pentru.
Dna. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat,
se aprobă cu 11 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.
43/24.07.2015.
Dna. președinte de ședință prezintă punctul 4 al ordinei de zi
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Somodi
Anna Maria.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Înainte de exprimarea votului, comisia de validare s-a retras în
vederea examinării legalității alegerii doamnei consilier Somodi Anna
Maria și a întocmit Procesul verbal nr. 4393/24.07.2015.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier local al doamnei
Somodi Anna Maria și se aprobă 11 voturi pentru.
Dna. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se
aprobă cu 14 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 44/24.07.2015.
După adoptarea celor două hotărâri privind validarea mandatelor,
cei doi consilieri locali au depus jurământul conform prevederilor
Legii nr. 215/2001.

Primarului nr. 649/29.07.2015 de convocare a ședinței extraordinare
a Consiliului Local Ungheni pentru data de 31.07.2015, ora. 14.00, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului
Ungheni pe anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere
între Orașul Ungheni și Asociația Culturală ”Hora Ungheni”. - iniţiator
primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere
între Orașul Ungheni și Asociația Clubul Sportiv ”Viitorul Ungheni”
iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului
autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I.”AQUA INVEST
MUREȘ” modificarea și completarea Regulamentului serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C. ”Compania
Aquaserv” S.A. și în consecință aprobarea noului Regulament al
serviciului. - iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere
conductă și branșament de apă potabilă pe domeniul public al
orașului Ungheni, sat Cerghid, strada Fermei, nr.adm.227/D precum
și acordare drept de uz și servitute,
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere
conductă și branșament de apă potabilă pe domeniul public al
orașului Ungheni, strada Viitorului, nr.adm.447/I; 447/K; 447/L; 447/M;

Diverse:
1. Cererea dnei. Boar Silvia, înregistrată la Primăria orașului Ungheni
sub nr. 17.873/21.07.2015, adresată Consiliului Local Ungheni, în atenția
președintelui de ședință, prin care își prezintă demisia din funcția de
delegat sătesc al satului Șăușa, în vederea validării mandatului său
de consilier local;
2. Înștiințarea Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine și
Caprine „Miorița”, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub
nr. 17.748/13.07.2015, privind introducerea unei acțiuni în justiție
împotriva refuzului primarului Orașului Ungheni de a semna contractul
de închiriere pentru Trupul de pășune nr. 4 din Cerghizel;
3. Adresa Cabinetului de avocatură Ilea Petru Constantin nr.
272/10.07.2015, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr.
4210/16.07.2015, care în numele clientului Iernuțian Traian, solicită
copii ale documentelor privind licitația pentru două trupuri de pășune;
4. Comunicarea Hotărârii civile nr. 375/2015/06.05.2015
pronunțată de Curtea de Apel Tg. Mureș;
Dl. Trif Ioan: - consideră că membrii comisiei de evaluare a ofertelor
pentru licitarea pășunilor nu și-au îndeplinit atribuțiile, întrucât acum
există acțiuni în instanță,
- nu cunoaște situația financiară aferentă lucrărilor de canalizare,
- în proiectul de reabilitare a zonei blocurilor de la gară nu este
cuprinsă scurgerea apei pluviale. Dl. viceprimar îl asigură pe dl. Trif
că va fi asigurată scurgerea apei pluviale la blocuri.
Dl. Ogrean Liviu: - cheltuielile de judecată pe care Consiliul Local
este obligat să le achite în procesul cu S.C. Balint Trans S.R.L. să fie
plătite de cei care au aprobat hotărârea,
- canalizarea din zona blocurilor de la Moară,
- construirea unui trotuar până la cimitir,
- introducerea taxei de utilizare a sistemului de canalizare,
- să fie prezentată Consiliului Local situația plăților achitate pentru
lucrările neefectuate la canalizare, precum și actele care au stat la baza
plăților efectuate (procese verbale de recepție),
- podul de la brutăria din Morești este în pericol de a se surpa,
trebuie refăcut;
Dl. Gyulai Jozsef: - există trei gospodării după magazinul Darina
care nu se pot racorda la sistemul de canalizare, întrucât acesta nu a
fost introdus în zona respectivă,
- trotuar pe partea dreaptă a șoselei, înspre Tg. Mureș,
- iluminatul public defect lângă S.C. Trans Granit S.R.L.;
Dl. Ignat Gheorghe: - trotuar pe partea dreaptă a șoselei, înspre
Tg. Mureș;
Dl. Teleptean Vasile: - pe strada Mureșului există rigole unde apa
nu se scurge și există poduri nefinalizate (nu sunt tăiate sârmele),
- la blocuri trebuie făcută o organizare de șantier, întrucât
demararea lucrărilor nu este tocmai bună, trebuie un program de
lucru, posibilități de circulație;
Dna. Buta Monica Valentina: - trotuarul de la Cerghizel nu este
finalizat, iar cel existent este distrus, trebuie reparat;
Dl. Culcear Florin: - prezintă mulțumiri celor trei consilier locali ale
căror mandate au încetat și urează noilor colegi să aibă o activitate
bună, nu supusă, ci în interesul cetățenilor;
Dl. Botoș Iacob Dorinel: - stropirea străzilor din orașul Ungheni.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şedinţa ordinară
din data de 24 iulie 2015 se încheie.
Preşedinte de şedinţă,		
Buta Monica Valentina

Secretar,
Covrig Daniela

447/N precum și acordare drept de uz și servitute.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, supune la vot ordinea
de zi, care se aprobă cu 12 voturi pentru.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la primul punct
al ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al orașului Ungheni pe anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la
cuvânt, pe marginea proiectului de hotărâre, rugând consilierii să
vorbească la obiect, să fie conciși și să nu deranjeze vorbitorul.
D.nul Trif Ioan: stimați colegi, au trecut doar câteva zile de la
ședința de consiliu ordinară, unde s-a ridicat problema executării unui
trotuar de la intersecția de la moară până la capelă, acuma trebuie
făcut, acuma sunt bani, luna ce vine batem apa în piuă, acuma trebuie
să vedem de unde luăm bani și să îl facem. Același lucru și d.nul Ignat,
a arătat că trebuie făcut trotuar pe partea dreaptă, d.nul Ignat acuma
trebuie, nu piste o lună sau două, aceste lucruri se fac ori când se face
bugetul ori când sunt rectificări de buget,după aceea batem apa în
piuă, să treacă timpul,...,ei acuma să vă văd, hai să luăm bani și să
facem trotuarul....de asemeni pe partea opusă fabricii de bere, trebuie
făcut trotuar, nu pentru că stau eu acolo, dar acolo pe partea opusă
sunt parcate tiruri, pe partea dreaptă nu este trotuar, nu au pe unde
venii copii, doamne ferește să nu se întâmple un accident,de asemeni
muncitorii care lucrează la fabrica de cabluri, ...., ei acuma domnilor
haideți să vă văd, să vedem,.....,
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D.nul Liț Alexandru și d.nul Duma Ioan Cosmin, cer d.lui Trif Ioan
să vorbească la obiect și să lase populismele...
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: cere d.lui Trif Ioan
să fie concis și să vorbească la obiect, să aibă în vedere raportul de
specialitate unde sunt date toate datele.
D.nul Trif Ioan: da, și unde spune că la dispoziția autorității locale
sunt prinși 27000 lei, la dispoziția primarului să facă ce vrea cu aceștia,
haideți să facem cu aceștia 270 m de trotuare...
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: la proiectul de hotărâre,
în raportul de specialitate scrie exact unde merg banii.
D.nul Trif Ioan: urmăriți-mă, la cap 540-210, ... să luăm banii ăia
de acolo să nu-i lăsăm la dispoziția primarului....
D.nul Liț Alexandru: faceți propunere, nu mai faceți circ, 10 ani
a ajuns.
D.nul Trif Ioan: am spus luăm banii de aici de la fondul de rezervă
și facem trotuarul până la capelă, asta e propunerea mea, să nu-i lăsăm
la dispoziția primarului să facă ce vrea cu ei. reparații curente, geamuri
și alte lucrări la grădinița din cadrul școlii ”Emil Drăgan”, există un
referat din partea d.nei directoare?arătați-l dacă există..
D.nul Prodan Victor, primar: nu sunt atribuiri de fonduri noi,
doamna director dorește să își treacă sumele necesare reperațiilor
dintr-un capitol de cheltuieli în altul.
D.nul Trif Ioan: nu mai mințiți....(este întrerupt de mai mulți
consilieri care îi solicită să vorbească cuvincios)
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: îi cere d.lui Trif Ioan
să vorbească cuvincios, spune că suspendă ședința dacă mai face
atacuri la persoană.
D.nul Trif Ioan: alimentare cu apă, reparații curente, se prinde
suma de 45000 lei, reparații la cămine și curente, pe stada Crinului,
bloc gară, bloc moară, ce este aici,...., unde vin cei 45000lei...explicaține și nouă ca să înțelegem.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: fiecare consilier are
în mapă materialele, spuneți doar ce vă doare pe dumneavoastră...
D.nul Trif Ioan: haide-ți domnule nu mai fiți așa slugarnic...(vacarm
datorat afirmației făcute, admonestare din partea președintelui de
ședință), nu sunt de acord cu banii trecuți aicea, ....vidanjări și spălare
a sistemului de canalizare la blocuri, la care blocuri?
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: atrage atenția d.lui
Trif Ioan să fie mai scurt.
D.nul Trif Ioan: da sunteți împotriva mea, puteți fii de acord cu ce
scrie aici, dar lăsați-mă să îmi exprim punctul de vedere. Nu puteți să
mă opriți să îmi spun punctul de vedere ,transporturi- se suplimentează
cu 50000lei, pietruiri de străzi în Ungheni și satele aparținătoare, dacă
vă uitați în buget , la începutul anului s-au aprobat sume extraordinar
de mari, se mai suplimentează, pentru ce?
D.nul Liț Alexandru: îl întreabă pe d.nul Trif Ioan dacă a fost prin
Morești, să vadă pentru ce trebuie banii..
D.nul Trif Ioan: la sănătate, se suplimentează suma cu 12000 lei,
dispensar uman și sală multifuncțională Vidrasău, despre care e vorba
despre cel care se construiește sau cel care este construit?
D.nul Pătran Aurelian: domnul Trif Ioan , nu e pregătit, nici măcar
nu a citit materialele de ședință, pentru că acolo în anexe scrie exact
despre ce e vorba...
D.nul Trif Ioan: păi dacă e la cel care se construiește, noi am aprobat
320000lei, unde mai dăm, vreți să mai dați bani, dați, lasă să meargă,
drumuri și poduri, din păcate acolo s-a lucrat, s-a asfaltat, nu știu cum
s-a lucrat fără să fie bani aprobați în buget, nu pot să îmi dau seama
cum....după ce s-a efectuat lucrarea vreți să aprobăm bani în buget...
D.nul Fechete Ioan: am vrut să întreb despre canalele de la blocuri
dacă sunt prinși bani pentru legăturile, ca de ex. la 67B, unde tot
timpul gurile de canal sunt pline cu apă, apa pluvială, pentru că tot
timpul este apă în gurile de canal.
D.nul Teleptean Vasile: o parte din probleme au fost amintite de Trif,
îmi amintesc că și eu și Dorinel Botoș am spus ca să evităm întrebările
astea, era bine să se scrie la fiecare capitol două rânduri unde să se

Acordarea banilor pentru Ansamblul Hora, dezbătută în Consiliul Local
spună despre ce este vorba, pentru că într-adevăr sunt unele lucruri,
de ex pe stada Mureșului, pentru că acuma după suplimentare sunt
165000 lei, pentru lucrări care au fost executate sau se fac de acuma?
D.nul Prodan Victor: sunt lucrări care au fost executate, nu am
plătit nimic înainte.
D.nul Teleptean Vasile: deci suma este în completare, până la
suma aprobată de 1110000 lei, la ședința trecută am mai spus despre
rigolele de pe strada Mureșului unde nu sunt pante corespunzătoare,
o să dau în scris unde sunt probleme, partea cu străzile am vrut să o
ridic și eu, la salubritate, suplimentăm cotractul cu 27000 lei, oamenii
aceștia prin comparație cu cei de dinainte nu își fac treaba prea bine,
nu ridică la timp, sunt sincope din astea, lasă 3-4 containere, dacă
nu își fac treaba trebuie reziliat contractul, când s-a făcut contractul
inițial nu se știa că la Sighișoara trebuie dus gunoiul, s-a modificat
contractul, de unde este diferența?
D.nul Prodan Victor: o să vă explic de unde vine diferența, la noi
erau în evidențe 1347 de familii, pentru care se plătea taxa, dar noi
acum doar în Ungheni am depistat peste 200 de familii care nu erau
puse la taxe la salubritate, pe întregul oraș sunt undeva la 400 de
persoane care nu au plătit taxe de salubritate, firma care este acuma
este o firmă foarte serioasă și chiar dacă mai sunt unele sincope pe
care dumneavoastră le ralatați, domnul viceprimar le va remedia în cel
mai scurt timp iar dacă doriți în ședință de consiliu o să vă prezentăm
o situație cu cei care nu au plătit taxa de salubritate până acuma.
D.nul Trif Ioan: noi nu putem să dăm bani din bugetul local pentru
salubritate, banii trebuiesc încasați de la oameni.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: atrage atenția d.lui
Trif Ioan să nu mai intervină peste alți vorbitori.
D.nul Teleptean Vasile: la căminul cultural, la alte obiecte de
inventar, este vorba de ansamblul Hora, în bugetul de 40000 lei nu
intră și suma de 13000 lei, sau este o suplimentare?
D.nul Prodan Victor: nu este o suplimentare este din suma de
40000 lei, acești bani 13000 lei se vor duce pentru costume.
D.nul Teleptean Vasile: dar dacă este cuprinsă în bugetul inițial de
ce mai trebuie prinsă, eu o văd ca o suplimentare, deci cei 40000 lei
sunt pt funcționare iar acești 13000 lei sunt investiții.
D.nul Prodan Victor: această sumă este pentru costume, d.nul Ilieș
când a plecat a luat costumele, costumele acestea le cumpără primăria.

Consilierii locali au discutat despre lucrările ce se desfășoară în Ungheni

D.nul Teleptean Vasile: la cămine culturale, reparații curente,
bunuri și servicii, banii cuprinși sunt și pentru școală sau doar pentru
grădiniță, intră și zugrăvitul ?
D.nul Prodan Victor: doar pentru grădiniță.
D.nul Teleptean Vasile: la cap. străzi, toate sunt priorități, dar
cred că prima prioritate este să realizăm un trotuar de la trecerea de
pietoni din zona blocuri până la stația de autobuz, sunt doar 68 de
metri, acum lumea inclusiv copii merg pe marginea drumului, este
periculos și o să vină toamna, iarna, suma necesară ar fi undeva 2000
lei. Legat de branșamente apă, acum sunt 45000 lei, inițial a fost un
buget de 35000 lei...aceste sume nu intră în valoarea proiectului mare?
D.nul Prodan Victor: acum sunt 45000 lei, strict pt blocuri, acele
cămine de apă se vor reface, acestea sunt branșamente de apă la
blocuri, aceste sume nu intră în valoarea proiectului mare de asfaltare
și amenajare.
D.nul Botoș Iacob Dorinel: o primă problemă, ce reprezintă
reevaluarea patrimoniului orașului Ungheni?
D.nul Prodan Victor: conform legislației, din trei în trei ani
patrimoniul trebuie reevaluat.
D.nul Botoș Iacob Dorinel: altă întrebare, taxă apa uzată, facturată
de administrația bazinală Mureș, ce înseamnă?
D.nul Prodan Victor: trebuie să achităm aceste sume pentru apele
ce se deversează de la stațiile de epurare, o cotizație și pentru probele
de analiză ce se iau periodic.
D.nul Botoș Iacob Dorinel: o altă întrebare pentru suma de 124000
lei, asta este sumă pentru lucrările de la strada Mureșului, asta este
pt lucrările executate?
D.nul Prodan Victor: era vorba că atunci când primim cei 4 miliarde
și ceva, punem și noi suma noastră, nu are rost să o punem mai
repede, ci acum când facem rectificări de buget și vreau să vă mai
spun că ni s-a aprobat acuma prin hotărâre de guvern acei 417000 lei
ce au fost tăiați la începutul anului, sume din impozite, prin finanțele
publice se vor da.
D.nul Ignat Gheorghe: la cap 67, cămine culturale, eu am făcut o
cerere pentru repararea porții de la căminul cultural, vreau să întreb
dacă sunt bani pentru această lucrare?
D.nul Prodan Victor: da sunt cuprinși bani, lucrarea se va executa.
D.nul Ignat Gheorghe: la cap 84, transporturi drumuri și poduri,
avem câteva drumuri unde nu poate intra mașina de colectare a
gunoaielor, acolo mai trebuie pusă piatră și refăcut un podeț, țeava
pentru el există, trebuie utilajul de săpat pentru pozarea lui.
D.nul Liț Alexandru: se va executa exact cum am planificat
împreună.
D.nul Ignat Gheorghe: referitor la cele afirmate de d.nul Trif, noi
cerem să se facă și trotuare dar avem încrederea că specialiștii din cadrul
Primăriei vor face aceste lucruri, prioritățile aceștia le cunosc bine,
noi nu trebuie să ne certăm aici, trebuie să avem încrederea că ceea
ce cerem se vor face, în limita banilor existenți. Suntem un colectiv,
putem vorbi civilizat, nu trebuie să ne certăm pentru a merge înainte.
D.nul Moldovan Ioan: încep cu ce a terminat d.nul Ignat, rolul
nostru aici este să vedem documentații care se depun , să le analizăm,
să vedem dacă sunt oportune și atunci să le dăm drumul. Eu întreb
pentru strada Mureșului, au fost cuprinși undeva 10 miliarde de lei,
au fost folosiți, nu au rămas în buget nici măcar garanția de 5% ,
pentru suma asta eu nu am nimic împotrivă, dar trebuie să existe
documentație, un deviz suplimentar care să acopere suma de 124000
lei pentru rigole și încă 40000 lei pentru partea carosabilă, dacă se
vine cu deviz și se spune că asta și asta trebuie nici o problemă ridic
mâna, dar așa cu ochi închiși eu nu pot să aprob așa ceva, cu tot
respectul față de conducerea primăriei, mai departe, dacă la școală
trebuie ceva, sigur trebuie un referat de necesitate, din care să reiasă
că d.na directoare a solicitat și atunci sigur se aprobă. Legat de fondul
de rezervă la dispozitia conducerii primăriei, faceți ședință de îndată
și funcție de ce nevoie este să se vină în consiliu, dar eu cred că mult
mai necesari sunt banii aceștia pentru a se face trotuarul de la moară
până la cimitir.
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D.nul Ogrean Liviu: dacă îmi permiteți, am luat cuvântul și în
ședința anterioară, un lucru palpabil, legat de disfuncționalitățile
de la instalația de canalizare la blocuri,unde apa menajeră băltește și
produce un mare disconfort, nu știu din culpa cui și atunci din banii
aceștia care s-au dat dacă se poate remedia și acest aspect semnalat.
Legat de trotuarul înspre cimitir, până la blocuri există, doar de la
blocuri până la cimitir trebuie executat. restul problemelor au fost
bine elaborate de conducerea primăriei și eu voi vota sub rezerva să
se rezolve problema de la blocuri.
D.nul Prodan Victor: dacă îmi permiteți să dau răspunsuri, referitor
la prelungirea conductelor de apă, acestea trebuie făcute pentru că
nu există, referitor la pietruirea drumurilor Moreștiul este pietruit în
proporție de 90% cu piatră spartă, mai avem câteva străzi la Vidrasău
și în alte sate, oamenii cer și noi suntem obligați să le facem. Îl invit
pe d.nul Trif să mergă în satul Morești să vadă ce străzi frumoase am
amenajat iar până când se vor asfalta trebuie să le întreținem în condiții
decente. Legat de dispensarul de la Vidrasău știți foarte bine că e vorba
de dispensarul din centrul satului, nu este vorba de 3 miliarde d.le
Trif, este vorba de două miliarde o sută, acuma este vorba de 14000
lei pentru terminarea împrejmuirii, bani ce nu au fost cuprinși, este
necesară împrejmuirea pentru a putea menține ordinea acolo. Legat de
ce a spus d.nul Fechete, vreau să vă spun că la blocuri s-au cuprins acele
cămine de apă care trebuie realizate, în plus pentru apa pluvială s-a
rezolvat problema, acolo va ieși o lucrare corespunzătoare. Chiar dacă
acolo unii oamenii și-au exprimat doleanțele, chiar și d.nul Teleptean
m-a sunat, să rezolvăm unele probleme din fașă, am ținut cont și o
să fie o lucrare corespunzătoare. Cam acestea au fost problemele la
care trebuia să dau răspuns, vă mulțumesc.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: dă cuvântul d.lui Trif,
doar pentru drept la replică.
D.nul Trif Ioan: d.le Ignat, prioritățile noi le stabilim nu conducerea
primăriei și modul cum se împart banii. De asemenea cu gunoiul,
d.lor colegi vă atrag atenția că noi nu putem da bani din bugetul local
pt.colectarea gunoiului.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: atenționează pe d.nul
Trif să se limiteze pe drept la replică.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: supune la vot proiectul
de hotărăre rezentat, cu 10 voturi pentru și două abțineri: Trif Ioan și
Moldovan Ioan se adoptă HOTĂRĂREA NR. 45.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al doilea
punct al ordinei de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între
Orașul Ungheni și Asociația Culturală ”Hora Ungheni”. - iniţiator primar
Prodan Victor;
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la
cuvânt, pe marginea proiectului de hotărâre
D.nul Botoș Iacob Dorinel: mă refer și la următorul punct de pe
ordinea de zi, trebuie să aveți în vedere că după cum ați observat
și clubul de fotbal ASA, au avut probleme și la primărie, trebuie să
analizați foarte riguros faptul că dacă au datorii față de bugetul statului
atunci nu trebuiesc efectuate aceste plăți, nu știu cum ați procedat
dar aceștia trebuie să prezinte situații cu plățile efectuate, cu datoriile,
un bilanț ceva să vă arate că altfel o să fie probleme, vine curtea de
conturi iar aceștia sesizează DNA ul dacă constată probleme.
D.nul Platon Mihail: înlocuitor secretar, pune la dispoziția
consilierilor locali, certificate fiscale ale celor două asociații, culturală
și sportive.
D.nul Botoș Iacob Dorine: dacă au și certificate fiscale este în regulă.
D.nul Modovan Ioan: dar bilanțul la 31 decembrie, că acolo apar
obligațiile?
D.nul Botoș Iacob Dorinel: dar nu trebuie că atestatele fiscale sunt
de la bugetul statului, nu au datorii, este zero.
D.nul Trif Ioan: deci e vorba de Hora,citește referatul, deci d.le
primar până la data de astăzi ați dat vreun ban la Hora? Pentru că
dacă ați dat vreun ban fără să fie aprobată asocierea cu Hora, va fi
o problemă mare. Nici pe anul trecut nu știu să fi fost contract de
asociere, mai mult d.lor colegi înainte de a aproba bani în bugetul
local trebuia să aprobăm contractul de asociere.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: d.le Trif, dumneavoastră
ca și patriot sunteți mândru de ce se face în căminul cultural cu
tineretul? pentru că acești copii care acolo învață să fie mândri cu
costumul popular și învață jocul popular, acești copii sunt cea mai
mare mândrie a localității, eu sunt pentru participarea copiilor la
aceste activități.
D.nul Trif Ioan: eu întotdeauna am susținut și susțin acest ansamblu
și sportul, dar trebuie respectată legea, eu nu m-am legat de faptul
că s-au dat bani, ci dacă s-a respectat legea.
D.nul Prodan Victor: am avut înainte contract de asociere cu d.nul
Ilieș, știți că acesta a plecat, acum avem o altă colaborare, bani nu
s-au dat, s-a întârziat pt că am avut audit de la camera de conturi,
am așteptat raportul acesteia, am hotărât să fim foarte atenți, chiar
dacă nu sunt așa sume mari, nu am primit în urma controlului decât
vreo trei file de hârtie, nu ca altădată dosare întregi, au fost chemați
la verificare și d.nul Ilieș și d.nul Duran, am fost atenționați să fim cu
mare atenție și cu asociațiile și cu bisericile, sunt niște reguli pe care
noi le vom respecta întocmai, noi vom respecta legea ad literam. La
investiții nu am avut nici o problemă deși am fost controlați la sânge,
nu avem nici o problemă nici cu asociațiile.
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D.nul Moldovan Ioan: din motive personale anunțate la începutul
ședinței părăsește lucrările ședinței.
D.nul Teleptean Vasile: era bine dacă aveam un raport și de la
Hora și de la sport, un raport de activitate pe anul trecut. La asociația
sportivă s-au dat bani până acuma?
D.nul Prodan Victor: s-au dat ceva dar am stopat, a fost un act
adițional, am dat pe primele trei luni ceva dar am stopat, nu am mai
dat nimic.
D.nul Gyulai Jozsef: președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărăre prezentat, cu 11 voturi pentru se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 46.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al treilea
punct al ordinei de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între
Orașul Ungheni și Asociația Clubul Sportiv ”Viitorul Ungheni” iniţiator
primar Prodan Victor;
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la
cuvânt, pe marginea proiectului de hotărâre:
D.nul Trif Ioan: tot la fel dacă s-au dat bani fără a fi contract de
asociere, este problemă,....,dacă s-a făcut act adițional la contract,
acesta trebuia aprobat tot în ședință de consiliu.
D.nul Prodan Victor: nu este adevărat, pentru trei luni de zile
legea ne permite.
D.nul Botoș Iacob Dorinel: aceeași procedură trebuie urmată și
cu bisericile.
D.nul Prodan Victor: da aveți dreptate așa trebuie procedat și
cu bisericile.
D.nul Ogrean Liviu: solicită prezentarea de rapoarte de activitate
atât din partea asociațiilor cât și din partea bisericilor pentru justificarea
banilor dați, să fie transparență totală cu modul de folosire a banilor.
D.nul Gyulai Jozsef: președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre prezentat, cu 10 voturi pentru și o 1 abținere, Trif Ioan,
se adoptă HOTĂRÂREA NR. 47.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al patrulea
punct al ordinei de zi,
Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului
autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I.”AQUA INVEST
MUREȘ” modificarea și completarea Regulamentului serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C. ”Compania
Aquaserv” S.A. și în consecință aprobarea noului Regulament al
serviciului.- iniţiator primar Prodan Victor;
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la
cuvânt, pe marginea proiectului de hotărâre:
D.nul Ignat Gheorghe: am o problemă, aparatele care se pun pentru
citirea consumului de apă se pot pune în afara căminelor de apă, pt
că sunt foarte multe cămine care sunt inundate de apă, la Cerghid
cu apă freatică la suprafață.

D.nul Gyulai Jozsef: președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărăre prezentat, cu 11 voturi pentru se adoptă HOTĂRÂREA NR. 48.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al cincilea
punct al ordinei de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere
conductă și branșament de apă potabilă pe domeniul public al orașului
Ungheni, sat Cerghid, strada Fermei, nr.adm.227/D precum și acordare
drept de uz și servitute.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la
cuvânt, pe marginea proiectului de hotărâre:
D.nul Botoș Iacob Dorinel: am o întrebare de 10-15 ani de când
s-a băgat apa în Ungheni se tot fac prelungiri, de ce nu s-a făcut
atunci peste tot?
D.nul Prodan Victor: de atunci s-au mai făcut mai multe strazi,
și vă dau un exemplu despre modul în care s-a lucrat, în Vidrasău
canalizarea s-a făcut cu întreruperi până și pe strada principală,...,
la apă sunt necesare prelungiri pt că s-au mai făcut străzi care nu
erau cuprinse.
D.nul Trif Ioan: apa s-a băgat prin programul Phare, cu agenda
2000, s-a fixat o sumă de atâția lei, ca și la canalizare, din suma aceea
s-a băgat doar pe străzile principale, s-au stabilit un nr. de kilometri
ca și la canalizare..
D.nul Liț Alexandru: ați făcut o lucrare de mântuială, ați întrerupt
canalizarea 80 de m, pe strada principală, v-au interesat doar numărul
de kilometri.
D.na Pop Otilia: ați făcut discriminări chiar și la noi în Morești,
doarece toată lumea este plătitoare de impozite și taxe locale, nu
trebuia diferențiată după străzi.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință: supune la vot proiectul de
hotărăre prezentat, cu 11 voturi pentru se adoptă HOTĂRÂREA NR. 49.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al șaselea
punct al ordinei de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere
conductă și branșament de apă potabilă pe domeniul public al
orașului Ungheni, strada Viitorului, nr.adm.447/I; 447/K; 447/L; 447/M;
447/N precum și acordare drept de uz și servitute.
D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la
cuvânt, nefiind înscrieri la cuvânt, supune la vot proiectul de hotărăre
prezentat, cu 11 voturi pentru se adoptă HOTĂRÂREA NR. 50.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, d.nul Gyulai
Jozsef, președintele de ședință,declară închisă ședința de lucru.
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