
Reglementările privind acordarea 
ajuto rului social sunt stabilite de Le-
gea nr. 416/2001 privind venitul mi nim 
garan tat, cu modificările ulterioare, 
H.G. nr. 1099/ 2001 pentru aprobarea 
Normelor metodo logice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001

Documentația necesară este:
(acte necesare atât pentru solicitant, 
cât și pentru membrii familiei)
- Cerere tip întocmită de unul dintre 
membrii familiei care are capacitatea 
deplină de exerciţiu a drepturilor ci-
vile;
- Acte doveditoare privind compo-
nenţa familiei (original şi xerocopii);
- Buletin de identitate/Carte de iden-

titate/Carte de identitate provizorie;
- Certificat de naştere pentru per-
soanele în vârstă de până la 14 ani;
- Declaraţie tip privind veniturile nete 
lunare realizate;
- Acte doveditoare:
- Salariul şi alte drepturi salariale;
- Pensii;
- Alte drepturi de asigurări sociale;
- Indemnizaţii cu caracter permanent;
- Burse;
- Acte doveditoare privind veniturile 
nete a nuale realizate din:
- vânzarea/utilizarea terenurilor, 
clădirilor, spa ţiilor locative sau altor 
bunuri mobile şi imobile, altele decât 
locuinţa minimă şi bunurile necesare 
nevoilor familiale;

- Alte surse de venit obţinute din:
- Creanţe legale, convenţii civile de 
întreţinere aflate în executare, alte 
surse;
- Adeverinţă eliberată de Agenţia 
Jude ţeană pentru ocuparea forţei 
de muncăcare să ateste faptul că 
persoanele apte de muncă ce nu 
realizează venituri din salarii sau din 
alte activităţi desfăşurate, potrivit le-
gii, ca membru asociat sau persoană 
autorizată să desfăşoare o activitate 
independentă sunt luate în evidenţă 
pentru încadrarea în muncă, nu au 
refuzat nejustificat un loc de muncă, 
nu au refuzat nejustificat partici-
parea la un program de pregătire 
profesională.

Actele necesare pentru obţinerea ajutorului social 

Ansamblul “Hora”, 
în pragul unei vacanţe ... active 
Ansamblul Hora din Ungheni este un vector important de 
promovare a oraşului în întregul judeţ, dar şi în România. 
În participările lor la diverse festivaluri şi competiţii, mem-
brii ansamblului reprezintă cu mândrie oraşul şi judeţul din 
care provin. I-am adresat o invitaţie domnului Ilie Dinu Ilieș 
de a ne spune cum a fost prima jumătate a acestui an pen-
tru membrii Ansamblului Hora şi ce îi aşteaptă pe aceştia 
peste vară.

Cupa Secuilor, un succes la Ungheni
Eveniment fotbalistic important în data de 5 iulie la Un-
gheni. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Mureş a organizat pe 
stadionul oraşului prima ediţie a Cupei Secuilor, care s-a 
dovedit a fi un adevărat succes. Sute de oameni au par-
ticipat pentru a vedea meciurile dintre echipele judeţelor 
Mureş, Covasna şi Harghita. Totodată, pe lângă sportivi 
recunoscuţi la nivelul celor trei judeţe şi reprezentanţii 
administraţiei publice locale, evenimentul a avut parte şi 
de un invitat special, preşedintele Federaţiei Române de 
Fotbal, Răzvan Burleanu.
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Au început lucrările 
la strada Mureşului 

Veste bună pentru locuitorii oraşului Ungheni, dar şi pentru cei care locuiesc în satele 
aparţinătoare. Lucrările la strada Mureşului au început în data de 11 iulie, iar reprezentanţii fir-
mei care a câştigat licitaţia afirmă că lucrările vor decurge conform graficului. Drumul deserveşte 
oraşul Ungheni şi facilitează accesul la proprietăţile locuitorilor, asigurând legătura între drumul 
naţional DN15(E60) şi drumul comunal, care duce spre localităţile aparţinătoare oraşului, Moreşti 
şi Şăuşa, precum şi spre localitatea Sântioana de Mureş - Nazna. 
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Ca sistem de desfăşurare a competiţiei, un meci 
s-a disputat pe parcursul a două reprize a câte 
30 de minute, iar în finalul partidei, indiferent de 
rezultat, s-au excutat lovituri de la 11 metri, mai 
mult pentru deliciul publicului spectator. În urma 
trialului disputat între echipele A.S. Înfrăţirea 
Valea Izvoarelor (MS), FK Csikszereda Miercurea 
Ciuc (HR) şi Nemere Ghelinta (CV), câştigătoarea 
s-a dovedit a fi reprezentanta judeţului Harghita, 
echipa FK Csikszereda, care s-a impus în ambele 
partide jucate, respectiv 2-1 cu A.S. Înfrăţirea Valea 
Izvoarelor  şi 4-2 cu Nemere Ghelinta. Reprezen-
tanta judeţului Mureş, formaţia A.S. Înfrăţirea 
Valea Izvoarelor a câştigat întâlnirea cu Nemere 
Ghelinta, scor 4-1, şi s-a clasat pe locul II, medali-
ile de bronz rămânând echipei Nemere Ghelinta. 
La final, toate cele trei echipe participante au 
fost premiate cu diplome, cupe şi medalii. Echipa 
clasată pe locul I, FK Csikszereda Miercurea Ciuc, 
a primit tricouri galbene de campion. Premierea 
a fost efectuată de către preşedintele Federaţiei 
Române de Fotbal, d-nul Răzvan Burleanu.

Preşedintele FRF: “ Vom susţine 
fotbalul din oraşele mici ale României” 
Cei prezenţi la eveniment au avut ocazia să poarte 

discuţii şi să facă poze cu preşedintele Federaţiei 
Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Acesta a 
acordat şi un scurt interviu publicaţiei Opinia 
de Ungheni. “ Motivul principal pentru care am 
ales să vin la Ungheni este acela că mi-am propus 
să fiu un preşedinte prezent la firul ierbii. Şi dacă 
îţi stabileşti să fii un astfel de preşedinte, prin ur-
mare trebuie să mergi acolo unde se joacă fotbal, 
indiferent că vorbim de prima reprezentativă a 
Echipei Naţionale, sau că vorbim de echipe de liga 
1, copii şi junior sau fotbal feminin, fotbal în sală, 
este de datoria ta ca şi conducător al fotbalului 
şi a dezvoltării acestui sport să fii prezent acolo. 
Prin urmare, răspund oricărei invitaţii acolo unde 
văd că apar iniţiative de dezvoltare pentru fot-
balul românesc, aşa cum am regăsit la Ungheni. 
Îmi doresc extraordinar de mult ca din punct de 
vedere administrativ, să facem, ca şi Federaţie, tot 
ceea ce ne stă în putere pentru ca Clubul Viitorul 
din Ungheni să aibă posibilitatea să se înscrie în 
competiţia de junior din această toamnă. Înainte 
de toate, am rămas foarte plăcut impresionat de 
infrastructura pe care am găsit-o aici, ceea ce e un 
element de satisfacţie pentru mine că am decis să 
vin. Am găsit aici şi oameni pasionaţi şi plini de 
emoţie în ceea ce priveşte dezvoltarea fotbalului şi 

în mod cert, împreună cu autorităţile locale şi atât 
timp cât primăria este condusă de un om tânăr, 
dinamic, care îşi doreşte ca o asemenea echipă 
să fie parte a comunităţii locale şi a dezvoltării, cu 
siguranţă acestea sunt şi ingredientele necesare 
pentru orice proiect de fotbal. De aceea sunt ex-
trem de convins că aici, la Ungheni, avem condiţiile 
necesare și oamenii dinamici pentru ca proiectul 
acesta să meargă mai departe.” a spus liderul FRF. 
Totodată, Răzvan Burleanu a vorbit şi despre 
principalele provocări în următoarea perioadă 
pentru Federaţia pe care o conduce. “ În perioada 
aceasta de vară niciunul dintre angajaţii Federaţiei 
nu va avea vacanţă. Vom lucra mereu pentru 
ca, începând din această toamnă, să putem ve-
dea creionate deja şi poate chiar implementate, 
primele proiecte. De aceea, priorităţile pe care le 
avem în această perioadă de timp, sunt îndeplini-
rea tuturor condiţiilor de eligibilitate în ceea ce 
priveşte absorbţia de fonduri europene pentru 
dezvoltarea de infrastructură şi totodată, de 
pregătire a personalului implicat în fenomenul 
sportiv. A doua prioritate este cea de identificare 
a modificărilor pe care le putem face în plan legis-
lativ, astfel încât din toamnă, când începe noua se-
siune parlamentară, noi să mergem cu propuneri 

concrete de modificare, iar aici ne referim la Legea 
69, Legea Sportului, la modificarea de Cod Fiscal 
în ceea ce priveşte cadrul sponsorizărilor. Mai sunt 
şi altele. Seriozitatea ne caracterizează şi cred că 
vom putea să schimbăm multe în fotbalul româ-
nesc.” a mai adăugat Răzvan Burleanu. 

Oamenii din Ungheni, 
implicaţi în organizare 
Cel care a iniţiat această cupă, preşedintele 
Asociaţiei Judeţene de Fotbal, Mircea Bucur, s-a 
declarant mulţumit de prima ediţie şi are încrede-
re că această Cupă a Secuilor va deveni o tradiţie.  
„A fost, în cele din urmă, o nouă competiţie 
reuşită. Mă bucur de faptul că toţi cei prezenţi 
s-au simţit mulţumiţi, atât din punct de vedere or-
ganizatoric, cât şi al spectacolului fotbalistic oferit 
de cele trei echipe participante. Nu au existat in-
cidente, având în vedere că s-au întâlnit atât în 
teren, cât şi în tribune, echipe şi spectatori din trei 
judeţe. Un lucru pozitiv l-a constituit şi prezenţa 
la acest trial a preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, 
dat fiind faptul că această fază naţională s-a dis-
putat între o echipă de Liga III şi două echipe de 
Liga IV. Dacă ştii să oferi spectacol, fotbalul este 
plăcut şi în ligile inferioare”, a declarat Mircea Bu-
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Dorești să faci publice părerile tale? 

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

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

ANUNȚURI GRATUITE 

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

Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră. 

Cupa Secuilor, un succes la Ungheni 
Eveniment fotbalistic important în data de 5 iulie la Ungheni. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Mureş a organizat pe stadionul oraşului prima ediţie 
a Cupei Secuilor, care s-a dovedit a fi un adevărat succes. Sute de oameni au participat pentru a vedea meciurile dintrele echipele judeţelor Mureş, 
Covasna şi Harghita. Totodată, pe lângă sportivi recunoscuţi la nivelul celor trei judeţe şi reprezentanţii administraţiei publice locale, evenimentul a 
avut parte şi de un invitat special, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. 

Meciurile au fost apreciate de cei prezenţi

O parte dintre spectatorii prezenţi Fanii s-au pozat alături de preşedintele FRF
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Începutul creştinismului în localitatea 
Ungheni datează din anul 1332, când 
a fost pentru prima dată menţionată 
documentar existenţa unui preot 
creştin ortodox. T. Popa, în monogra-
fia oraşului Tîrgu Mureş, apărută în 
anul 1832, consemnează faptul că la 
12 decembrie 1784 este reţinut şi an-
chetat protopopul de Nirăştău (Un-
gheni), preotul Popa, ca bănuit de 
a face propagandă pentru răscoala 
Horea, Cloşca şi Crişan. În timpul 
mişcărilor de la 1848 biserica parohială 
din lemn este incendiată, iar comuni-
tatea locală zidește o nouă biserică din 
cărămidă. Până la desfiinţarea Bisericii 
Greco-Catolice de către comunişti, 
în Un gheni datează în paralel două 
comunităţi, una ortodoxă şi alta greco-
catolică. În anul 1948 comunitatea 
ortodoxă era mult mai mică decât 
cea greco-catolică şi număra 25 de 
familii ce se adunau la slujbă în şcoala 
localităţii. Odată cu desfiinţarea cul-
tului greco-catolic, credincioşiii aces-
tui cult s-au alipit treptat de comuni-
tatea ortodoxă exis tentă, formând o 
singură comunitate. În aceste condiţii, 
credincioşii care au aparţinut cultului 
greco-catolic, au dus cu ei şi averea pe 
care o deţineau şi pe care au folosit-o 
în continuare. În urma politicii de co-
lonizare dusă de regimul comunist în 
anii ´80, numărul credincioşilor creşte 
și prin urmare, în anul 1990 se pune 

problema ridicării unei noi biserici în 
locul celei vechi. În 2009 comunitatea 
ortodoxă se împarte în două parohii: 
Parohia I cu 989 de credincioşi şi Paro-
hia II cu 1.150 credincioşi.  

Mănăstirea Recea, obiectivul 
turistic religios al Ungheniului 
Un adevărat obiectiv turistic local este 
Mănăstirea Recea, mănăstire înfiinţată 
în anul 1992, cu hramul „Sfinţii Ierarhi 
Martiri Ilie Io rest şi Sava”. Arhitec-
tura ansamblului monahal de la Re-
cea are un caracter rustic românesc, 
preluând canoanele arhitecturale ale 
mănăstirilor din zona subcarpatică 

a Munteniei şi ale celor din centrul 
şi nordul Moldovei, cu influenţe bi-
zantine şi brâncoveneşti. Centrul de 
greutate al complexului monahal este 
biserica, a cărei volumetrie se ridică din 
planul în formă de cruce, cu împărţirea 
caracteristică bisericilor bizantine: 
nava centrală cu pridvor, pronaosul, 
naosul şi altarul. În partea dreaptă a 
bisericii s-a amplasat corpul dechilii, 
care are o construcţie în formă de „L”, 
edificat pe două nivele, având la parter 
trapeza, bucătăria şi anexa, iar la etaj 
stăreţia şi chiliile propriu-zise. În partea 
stângă a bisericii se află zona de in-
trare în incinta complexului monahal, 

alcătuită dintr-un portal impozant cu 
foişor, care întregeşte în mod fericit 
ansamblul mănăstiresc. În vecinătate, 
pe o suprafaţă de zece hectare, s-a ridi-
cat arhondaricul (casa închinătorilor) 
şi s-a organizat gospodăria anexă prop-
rie de creştere a animalelor şi păsărilor 
şi de cultivare a legumelor şi florilor. 
Mănăstirea Recea, mănăstire de maici, 
este de o mare însemnătate pentru 

localnici, dar şi pentru cei ce vizitează 
zona. La mănăstire există şi un cen-
tru de primire şi cazare ce poate oferi 
adăpost pentru circa 100 persoane. În 
zona aeroportului din localitate se află 
un punct de lucru, unde mănăstirea 
are un aşezământ destinat tinerilor cu 
probleme, dar care are şi preocupări 
umanitare şi de binefacere.  
Preluare siteul www.primariaungheni.ro

Istoria creştinismului din Ungheni 

cur, preşedintele AJF Mureş.
Şi primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan, a 
fost alături de fotbaliştii şi spectatorii care au ales 
să îşi petreacă ziua de sâmbătă la stadion. “ Ne 
bucurăm mult de acest eveniment, chiar vreau 
să îl felicit pe domnul profesor Duran pentru 
că a putut să aducă această Cupă a Secuilor la 
noi în oraş şi totodată, ne bucurăm de prezenţa 
preşedintelui FRF. Ne onorează prezenţa dânsu-
lui şi chiar am discutat cu acesta ca pe viitor să 
păstrăm o colaborare bună între Primăria Ungheni 
şi Federaţia Română de Fotbal. Am discutat mai 
multe aspecte legate de acest centru de copii din 
Ungheni şi ne-a asigurat de tot sprijinul FRF. Vreau 
să îi mulţumesc mult, este un om deosebit, cred 
că fotbalul românesc are foarte multe de câştigat 
pentru că este un preşedinte tânăr, un preşedinte 
care a venit din locurile în care se joacă fotbal cu 
adevărat şi dă dovadă de implicare foarte mare în 
sport. Am încredere şi mă bucur că fotbalul româ-
nesc s-a schimbat. Noi, Primăria şi Consiliul Local, 
sprijinim aproape în totalitate dezvoltarea fot-
balului din Ungheni şi cu siguranţă îl vom sprijini 
în continuare şi chiar în anii care vor urma vrem 
să le oferim şi mai mult ajutor” a spus primarul 
Victor Prodan. 

Cristian Duran: 
“O competiţie de vârf în Ungheni” 
Liderul Clubului Spo rtiv Viitor Ungheni, Cristian 
Duran s-a declarat extrem de încântat de faptul 
că evenimentul a avut parte de un interes din 
partea conducerii FRF, dar şi a cetăţenilor din 
Ungheni. Acesta a afirmat că este extrem de im-
portant anunţul prin care Răzvan Burleanu a dat 
asigurări că va susţine participarea clubului din 
oraş la competiţiile de juniori la nivel national. “ 
A fost o competiţie extrem de importantă pen-
tru întreg judeţul Mureş. Practic, putem spune 
că pentru o zi, Ungheniul a devenit centrul fot-
balistic al judeţului Mureş. Avem zeci de sportivi 
din cele trei judeţe, lumea care a fost prezentă la 
eveniment este mulţumită şi credem că această 
competiţie poate deveni o tradiţie.” a spus antre-
norul din cadrul CS Viitorul Ungheni. Loviturile de la 11 metri, cele mai aplaudate

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu alături de organizatorii Cupei

Mănăstirea Recea

Credincioşii îşi îndreaptă gândurile spre Dumnezeu



“Cine a asistat la  închiderea anului şcolar a ele-
vilor de la Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” şi-a 
putut da seama de  realitatea unui proverb româ-
nesc : “Cine-i bun la muncă, e bun şi la joc”. Ast-
fel, foarte mulţi dintre elevii care compun marea 
familie a Ansamblului “HORA”, au fost invitaţi 

pe scenă, primind de la diriginţii lor diplomede 
merit, de la menţiune până la locul I și diplome 
însoţite de cuvinte deapreciere pentru rezultatele 
obţinute la învăţătură. Iată câţiva dintre elevii 
dansatori care au obţinut locurile I şi II: Cozma 
Raluca cl.a-II-a, Dumitru Iulia cl. a-III-a, Boldea 

Cătălin, Baciu Diana, Avram Ligia, Andrei Dumi-
tru, cl. a-IV-a, Porime Darius cl. a-V-a, Ignat Oana 
cl. a-VII, Sâmărtean Alexandru, Colnea Oana, 
Păcurar Sebastian, cl. a-VIII-a. Aşadar, învăţătura 
poate să facă foarte bine casă bună cu activităţile 
extraşcolare, în cazul acestor elevi, activităţi cul-
tural-artistice. Felicitări lor, felicitări profesorilor şi 
nu în ultimul rând, părinţilor.
Pe lângă spectacolele organizate pe plan local 
sau judeţean cu diferite ocazii, membrii Ansam-
blului “HORA” au dus cu ei salutul unghenarilor 
peste graniţele judeţului prin participări la dife-
rite festivaluri,cu diferite grupe ale Ansamblului: 
Baia Mare, jud. Maramureş (grupa mare), Dumi-
tra, jud.Bistriţa Năsăud (grupa mijlocie şi grupa 
mare), Eforie Sud, jud.Constanţa (grupa mică). Din 
păcate nu am putut da curs unor invitaţii primite 
din Polonia,Turcia, Ucraina sau Franţa, perioada de 
desfăşurare a acestor festivaluri fiind nepotrivită 
pentru elevii noștri (perioada exa menelor).
Suntem abia la jumatatea anului 2014 şi desigur 
că numărul participărilor Ansamblului “HORA” 

la astfel de activităţi va continua şi în viitor. 
Deocamdată, sunt sistate repetiţiile pentru 
grupa de începători până la începerea noului an 
şcolar,grupele mijlocie şi mare urmând a continua 
repetiţiile în vederea pregătirilor pentru festiva-
lurile ce vor urma: Baia Mare -Maramureş, Venus-
Constanţa şi altele. 
Sub aspect organizatoric, vom încerca împreună 
cu cei responsabili din cadrul Primăriei oraşului 
să găsim soluţii pentru diversificarea activităţilor 
culturale, pentru o mai bună comunicare şi cola-
borare între cei responsabili: Primărie, cămine cul-
turale, şcoli, biserici, în susţinerea şi perpetuarea 
acestor activităţi. Mulțumim celor ce se ocupă de 
grupele lor în calitate de coordonatori: Claudiu 
Pasc, Răzvan Porime,Ramona Coldea, Feliciana 
Roiban, Carmina Bereski. Vacanţă plăcută şi plină 
de activităţi !” 

A consemnat: Ilie Dinu Ilieș – 
coregraf Ansamblul “HORA”  
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Data de 1 iulie a fost una importantă 
pentru toţi românii. Şi asta pentru că 
noi scumpiri, dar şi ieftiniri, au intrat 
în vigoare. Odată cu majorarea salari-
ului minim brut pe economie de la 850 
la 900 de lei, 960.000 de români vor 
câştiga ceva mai mulţi bani. Vor plăti 
însă şi amenzi de circulaţie mai mari cei 
care vor încălca regulile de circulaţie, 
un punct de amendă reprezentând 
10% din valoarea salariului minim brut 
pe economie. Tot de la 1 iulie a crescut 
cu 2,5% preţul gazelor naturale, în timp 
ce factura pentru energie electrică a 
scăzut cu 2,6%. De asemenea, serviciile 
de roaming în interiorul Uniunii Euro-
pene vor costa cu 20% - 55% mai puţin 
de acum încolo. 

Mai mulți bani la gaz 
Românii plătesc de la 1 iulie mai 
mult cu 2,5% pentru gazele natu-
rale, iar companiile cu 1,5% mai mult. 
Motivul scumpirii gazelor ţine de 
majorarea ponderii gazelor din im-
port, care a ajuns la 10% din consum. 
Reprezentanţii ANRE au explicat 
recent că se intenţionează asftel de-
pozitarea unor cantităţi de gaze na-
turale “pentru a întări siguranţa în 
aprovizionare”, având în vedere situaţia 
din Rusia şi Ucraina. Gospodăriile din 

România plăteau, la sfârşitul anului 
trecut, cele mai mici preţuri la gazele 
naturale din Uniunea Europeană, de 3 
euro pe 100 de kilowatt/oră, cu toate 
taxele incluse, potrivit Eurostat. La 
nivelul UE, media preţului la gaze na-
turale este de 7 euro pe 100 kilowatt/
oră. Potrivit calendarului de libera-
lizare agreat de Guvern cu FMI în 2012, 
preţul gazelor pentru consumatorii 
casnici va fi liberalizat în totalitate la 
31 decembrie 2018.

A crescut salariul minim brut 
pe economie 
O altă schimbare a vizat salariul min-
im brut pe economie. De la 1 iulie a 
crescut salariul minim brut pe econo-
mie de la 850 de lei la 900 de lei, ceea 
ce a dus şi la majorarea amenzilor 
de circulaţie. Un punct de amendă 
reprezintă 10% din valoarea salariului 
minim brut pe economie. Astfel, din 
iulie, un punct de amendă reprezintă 
echivalentul a 90 de lei. Un şofer care 
depăşeşte limita de viteză cu 51 până 
la 60 de kilometri pe oră, abatere pen-
tru care se acordă între 9 şi 20 de punc-
te de amendă, va fi sancţionat de la 1 
iulie cu amenzi cuprinse între 810 lei şi 
1.800 de lei, faţă de amenzi între 765 
de lei şi 1.700 de lei, cum se întâmpla 

până acum. Depăşirea limitei de viteză 
cu peste 60 de kilometri pe oră implică 
sancţiuni cuprinse între 21 şi 50 de 
puncte amendă, respectiv între 1.890 
de lei şi 4.500 de lei, de la 1 iulie 2014. 
De majorarea cu 50 de lei a salariului 
minim de la 1 iulie beneficiază peste 
960.000 de angajaţi, potrivit datelor 
de la Ministerul Muncii. Cel mai prost 
plătiţi salariaţi din România câştigau 
la sfârşitul anului trecut 
puţin peste un euro pe 
oră, cu 10 eurocenţi 
mai mult de-
cât vecinii din 
Bulga ria. În 
2014, suma a 
ajuns la circa 
1,2 euro pe 
oră, mai 
puţin decât 
a unui angajat 
din America 
Latină sau din 
Beijing, după cum 
reiese din datele Euro-
stat şi ale Naţiunilor Unite. 

A scăzut factura 
la curentul electric 
Dacă pentru gaze se scot bani mai 
mulţi, la electricitate ro mânii plătesc 

mai 
puţin 

de la 1 
iulie. Auto-

ritatea Naţională 
de Reglementare în Domeniul En-
ergiei (ANRE) a anunţat că facturile 
la electricitate vor fi, în medie, mai 
mici cu 2,6%. Anunţul autorităţii de 
reglementare vine după ce anterior, 

reprezentanţi ai ANRE precizau că de 
la 1 iulie, în facturi se va regăsi celebra 
taxă de stâlp pe care o plătesc Hidro-
electrica şi Nucelarelectrica. Însă im-
pactul taxei de stâlp, care ar fi scumpit 
facturile cu aproximativ 1,5%, nu va fi 
resimţit de populaţie, fiind compen-
sat, printre altele, de reducerea altei 
taxe, care apare în facturile pentru 
curent electric: taxa de cogenerare. 
Taxa de cogenerare este percepută de 
furnizorii de electricitate, banii strânşi 
trebuind să fie folosiţi de companiile 
de electricitate pentru investiţii.  De 
exemplu, la o factură lunară în valoare 
de 110 lei, contribuţia de cogenerare 
este de 3,36 lei, iar certificatele verzi 
reprezintă 6,53 lei. 

Ansamblul “Hora”, în pragul unei vacanţe...active 
Ansamblul Hora din Ungheni este un vector important de promovare a oraşului în întregul judeţ, dar şi în România. În participările lor la diverse 
festivaluri si competiţii, membrii ansamblului reprezintă cu mândrie oraşul şi judeţul din care provin. I-am adresat o invitaţie domnului Ilie Dinu Ilieș 
de a ne spune cum a fost prima jumătate a acestui an pentru membrii Ansamblului Hora şi ce îi aşteaptă pe aceştia peste vară. Iată răspunsul acestuia:

Victor Prodan: “Susţinem performanţa copiilor” 
Primarul de Ungheni, Victor Prodan afirmă că activitatea Ansamblului “Hora” este una cu 
adevărat specială pentru întreg oraşul şi satele aparţinătoare. Acesta mai spune că Primăria 
şi Consiliul Local vor încerca în continuare, pe toate căile posibilie, să sprijine activitatea 
an samblului. “Activitatea Ansamblului “Hora” este una de care eu, personal, sunt mândru. 
Participă cu succes la multe festivaluri şi mă simt extrem de mulţumit atunci când văd că aceşti 
copii dovedesc că pot să muncească pe mai multe planuri. Aşa cum am mai spus şi cu alte 
ocazii, copiii sunt mândria şi viitorul acestui oraş. Pe ei îi vom sprijini în viitor, îi vom susţine să 
rămână aici, să muncească în Ungheni, să ajute economia şi viaţa socială a acestei societăţi. În 
copii avem încredere, atât pe plan personal, cât şi profesional. Le mulţumesc lor pentru că au 
grijă de faima acestui oraş la nivelul judeţului şi ţării, le mulţumesc părinţilor pentru susţinere şi 
nu în ultimul rând, coregrafilor şi celor care se ocupă de bunul mers al ansamblului. “ a declarat 
edilul Victor Prodan. 

1 iulie: lista scumpirilor în România 

Delegaţia Ansamblului Hora

Românii economisesc bani la factura de energie electrică

Preţul la gaz 
a crescut 
de la 1 iulie

Micii dansatori



Ordinul de începere a lucrărilor vine după ce con-
silierii locali din Ungheni au aprobat în şedinţa 
ordinară din luna mai proiectul de hotărâre referi-
tor la asfaltarea străzii Mureşului. Acest proiect 
prevedea “însuşirea şi aprobarea proiectului tehnic 
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiec-
tivul de investiţii - Reabilitare Parte Carosabilă 
Strada Mureşului, Oraşul Ungheni, Judeţul Mureş. 
Aleşii locali au făcut atunci ultimul pas spre mod-
ernizarea străzii, investiţie aşteptată de mult timp 
nu doar de locuitorii de pe această stradă, ci şi de 
cei care doar o tranzitează. Tronsonul propus pen-
tru reabilitare are o lungime totală de 1270,00 m. 
Lăţimea părţii carosabile este de 6,00 m, iar a plat-
formei este de 6,50 m. “Asistăm la un moment ex-
trem de important atât pentru locuitorii aceastei 
zone, cât şi pentru cei care tranzitează acest drum. 
Încep, aşadar, lucrările aşteptate de unghenari 
de mulţi ani, în care pentru ei nu s-a făcut nimic. 
Împreună cu membrii Consiliului Local, am reuşit 
să aducem în această fază proiectul de reabilitare 
a străzii Mureşului. Nu ne rămâne decât să supra-
veghem îndeaproape lucrările de reabilitare, să 
ne asigurăm că totul decurge conform graficului. 
Cerem lucrări de calitate, făcute la un nivel euro-
pean, tocmai ca locuitorii care aşteaptă de atâta 
timp acest proiect să fie mulţumiţi.” a declarat pri-
marul oraşului, Victor Prodan. 

Datele tehnice ale proiectului
Potrivit raportului de specialitate anexat proi-
ectului de hotărâre votat în luna mai, se specifică 
faptul că strada Mureşului este situată în intra-
vilanul oraşului Ungheni, având o lungime de 1,27 
kilometri şi o lăţime a părţii carosabile de 6 metri. 
Totodată, reabilitarea părţii carosabile şi a platfor-
mei drumului cuprinde următorul sistem rutier:
- 40 cm strat de fundaţie existent din balast şi pie-
truire existentă scarificat sireprofilat;
- 10 cm strat de bază din macadam cu un trata-
ment bituminos simplu;
- 6 cm strat de legătură din mixtură asfaltică AB 16;
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16;
- Acostamente, pe partea stângă, cu lăţimea me-
die de 75 cm;

- Aducerea la cotă a 29 de capace de cămine de 
canalizare;
- Marcaje longitudinale şi transversale cu vopsea 
albă, L-3,9 km;
- Accese betonate la toate proprietăţile din zona 
străzii.
Valoarea totală a investiţiei este, potrivit aceluiaşi 
raport de specialitate, de 549.192 de lei cu TVA. 
Potrivit expunerii de motive “tronsonul de drum 
propus pentru reabilitare se află în prezent într-o 
stare continuă de degradare, constituind un peri-
col permanent pentru circulaţia vehiculelor şi a 
pietonilor, fiind alcătuit din pământ şi dintr-o pi-
etruire existentă permeabilă. În timpul secetos, se 
produce o cantitate mare de praf în zona drumului, 
astfel reducându-se vizibilitatea, iar în perioadele 
ploioase, se acumulează apă în gropile existente 
în partea carosabilă şi se produce noroi punând în 
pericol siguranţa participanţilor la trafic”.
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Postul Adormirii Maicii Domnului începe de 
obicei pe 1 august şi are o durată de două 
săptămâni (1-15 august). Lăsata secului pentru 
postul Adormirii Maicii Domnului se face pe data 
de 31 iulie. În cazul în care 31 iulie este în zi de 
miercuri sau vineri, se lasă sec în seara zilei de 30 
iulie şi postul începe pe 31 iulie. În popor este cu-
noscut şi sub denumirea de Postul Sfintei Marii 
sau Sântamăriei. Este un post care îi pregăteşte 
pe creştini pentru cele două mari praznice din 
luna august: Schimbarea la Faţă (6 august) şi 
Adormirea Maicii Domnului (15 august).

Originea Postului 
Originea acestui post a fost fixată în secolul al 
V-lea când s-a dezvoltat cultul Maicii Domnu-
lui. La început durata postului Adormirii Maicii 
Domnului era diferită pentru creştini, cei din 
Antiohia posteau o zi, pe 6 august , în vreme ce 
la Ierusalim acest post ţinea opt zile. Existau şi 
creştini care posteau toată luna august, în vreme 
ce alţii posteau în luna septembrie. Uniformiza-
rea datei şi a duratei postului a avut loc în sec. 
al XII-lea, la sinodul local din Constantinopol 

(1166), condus de patriarhul ecumenic Luca 
Crysoverghis. Aici s-a stabilit ca acest post să fie 
ţinut începând cu 1 august şi să se termine pe 
15 august, ziua prăznuirii Adormirii Maicii Dom-
nului. Există rânduiala ca împreună cu slujba 
Vecerniei să se săvârşească în această perioadă a 
postului Adormirii Maicii Domnului şi cele două 

Paraclise ale Fecioarei Maria, iar în ajunul prazni-
cului, Prohodul Maicii Domnului. Postul Adormi-
rii Maicii Domnului înseamnă înfrânare nu doar 
de la anumite alimente, ci de la tot ce ne desparte 
de Dumnezeu. Dacă ne ţinem departe de anu-
mite mâncăruri, să ne ţinem departe şi de păcate. 
Să nu ne întristăm că pierdem satisfacţia pe care 

ne-o aduce hrana de “dulce”, căci prin reţinerea 
de la ea vom fi părtaşi unor daruri care ne fac 
moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu.

Cum trebuie să postim
Dacă în acest post se recomandă ajunare luni, 
miercuri şi vineri până la ora 15.00, ora de la care 
se poate consuma numai mâncare uscată, iar 
daca marţi şi joi ni se cere să mâncăm fără ulei, 
nu trebuie să înţelegem că postul Adormirii Mai-
cii Domnului dispreţuieşte trupul. Nu, acest post 
caută să-l mântuiască împreună cu sufletul. Să 
nu ajungem la astfel de gânduri: “Mâine ce voi 
mai gati?”, “Astăzi cu ce bani să mai cumpăr bu-
cate de post?”, căci nu diversificare alimentară şi 
cheltuială peste măsură cere postul. Faceţi din 
rugăciune mâncare pentru vremea postului şi veţi 
vedea cât de hrănitoare şi de ieftină este adevara-
ta mancare de post. Nu va îndemn la o postire 
peste puterile dumneavoastră, ci doresc să vă 
atrag atenţia că postul are nevoie şi de rugăciune. 
Fără ea, cele două săptămâni de post vor fi chinu-
itoare şi vor părea că nu mai au sfârşit.
Preluare: www.crestinortodox.ro (Adrian Cocosila)

Au început lucrările la strada Mureşului 
Veste bună pentru locuitorii oraşului Ungheni, dar şi pentru cei care locuiesc în satele aparţinătoare. Lucrările la strada Mureşului au început în data 
de 11 iulie, iar reprezentanţii firmei care a câştigat licitaţia afirmă că lucrările vor decurge conform graficului. Drumul deserveşte oraşul Ungheni 
şi asigură accesul la proprietăţile locuitorilor, asigurând legătura între drumul naţional DN15(E60) şi drumul comunal, care duce spre localităţile 
aparţinătoare oraşului, Moreşti şi Şăuşa, precum şi spre localitatea Sântioana de Mureş - Nazna.

Postul Adormirii Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului

Primarul Victor Prodan a discutat cu cetăţenii despre proiect

Lucrările sunt în plină desfăşurare
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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. 4226 din 01.07.2014

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30.06.2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 13 consilieri 
locali, şedinţa fiind legal constituită. Nu participă la ședință d-na 
Moldovan Crinișoara și dl. Gyulai Jozsef. Mai participă la ședința 
consiliului dna. Suciu Ramona, consilierul personal al primarului 
orașului Ungheni. 
Dl. Nyaradi Ioan, preşedintele de şedinţă, prezintă Dispoziţia 
primarului orașului Ungheni nr. 573 din 26.06.2014 prin care a fost 
convocat Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă ordinară, cu 
următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. 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., anexă la Contractul de delegare nr. 22/202.662/2010 
- iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități 
administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Aqua Invest Mureș” - iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului 
de parteneriat între Fundația Alpha Transilvană și Orașul Ungheni - 
iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor 
efectuate în bugetul local al orașului Ungheni prin Dispoziția 
Primarului nr. 572/25.06.2014 - iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
imobilului-teren înscris în C.F. nr. 51599/Ungheni, nr. cad. 1292, în 
suprafață totală de 7130 m.p. din perimetrul S.C. Parc Industrial 
Mureș S.A., în două parcele noi - iniţiator primar Prodan Victor;
6. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 60 din 
26 noiembrie 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2014 în orașul Ungheni, cu taxa aferentă timbrului 
arhitecturii - iniţiator primar Prodan Victor;
7. Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea 
Consiliului Local Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului orașului Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
9. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale 
de prestări servicii pentru realizarea lucrărilor de racordare a 
utilizatorilor la rețeaua publică de canalizare a orașului Ungheni și a 
satelor aparținătoare- iniţiatori consilierii locali Liț Alexandru, Duma 
Ioan Cosmin, Buta Monica, Pop Otilia, Ogrean Liviu, Ignat Gheorghe;
10. Diverse.

Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt completări la procesul 
verbal încheiat în şedinţa extraordinară din data de 10 iunie 2014. 
Se supune la vot procesul verbal din data de 10 iunie 2014, se aprobă 
cu 13 voturi pentru. 
Inițiatorii proiectului de hotărâre de la punctul 9, solicită, prin dl. 
consilier Duma Ioan Cosmin, retragerea acestuia de pe ordinea de zi.
Dl. președinte supune la vot ordinea de zi cu modificarea solicitată, 
care se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. președinte prezintă Nota de suplimentare a ordinii de zi, prin 
care se solicită introducerea unui număr de 6 proiecte de hotărâri 
pe ordinea de zi, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu al 
Comisiei de analiză și soluționare a cererilor privind îndeplinirea 
condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile 
realizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului 
de principiu al întreprinderii solicitante S.C. Mureș Mex S.A. de 
a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților fiscale 
prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate de Orașul 
Ungheni, județul Mureș - iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu al 
Comisiei de analiză și soluționare a cererilor privind îndeplinirea 
condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile 
realizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului 
de principiu al întreprinderii solicitante S.C. Patriwae S.R.L. de 
a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților fiscale 
prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate de Orașul 
Ungheni, județul Mureș - iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu al 
Comisiei de analiză și soluționare a cererilor privind îndeplinirea 
condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile 

realizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului 
de principiu al întreprinderii solicitante S.C. Confo Mex S.R.L de 
a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților fiscale 
prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate de Orașul 
Ungheni, județul Mureș - iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu al 
Comisiei de analiză și soluționare a cererilor privind îndeplinirea 
condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile 
realizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului 
de principiu al întreprinderii solicitante S.C. Allcolors Serv S.R.L. 
de a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților fiscale 
prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate de Orașul 
Ungheni, județul Mureș - iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu al 
Comisiei de analiză și soluționare a cererilor privind îndeplinirea 
condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile 
realizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului de 
principiu al întreprinderii solicitante S.C. Sprint Investment 2000 
S.R.L. de a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților 
fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate de 
Orașul Ungheni, județul Mureș - iniţiator primar Prodan Victor;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu al 
Comisiei de analiză și soluționare a cererilor privind îndeplinirea 
condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile 
realizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului 
de principiu al întreprinderii solicitante S.C. Mont Rose S.R.L. de 
a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților fiscale 
prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate de Orașul 
Ungheni, județul Mureș - iniţiator primar Prodan Victor;
Se supune la vot suplimentarea solicitată, aceasta aprobându-se cu 
13 voturi pentru. 
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinei de zi 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., anexă la Contractul 
de delegare nr. 22/202.662/2010.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
29/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind 
aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureș”.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
30/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 3 al ordinei de zi privind 
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Fundația Alpha 
Transilvană și Orașul Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit  aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Moldovan Ioan: Vreau să știu cât este plafonul contractului.
Dna. Harhoi Liliana, șef Serv. financiar-contabil: În jur de 900 lei/lună.
Dl. Trif Ioan: Am putea face rectificare de buget, să luăm banii prinși 
pentru cumpărarea hârtiei și să-i folosim în altă parte. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
31/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 4 al ordinei de zi privind 
validarea modificărilor efectuate în bugetul local al orașului Ungheni 
prin Dispoziția Primarului nr. 572/25.06.2014.

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local.
Dl. Nyaradi Ioan: De ce trebuie să aprobăm noi o dispoziție a pri-
marului? 
Dna. secretar: Legea nr. 273/2006 permite ordonatorului de credite 
să facă anumite modificări în bugetul local, cu condiția ca acele 
modificări să fie validate de Consiliul Local în prima ședință ordinară.
Dna. Harhoi Liliana, șef Serv. financiar-contabil: Am primit o adresă 
de la Inspectoratul Județean și de la Administrația Financiară prin 
care școala a primit 23 mii lei și s-a făcut o retrimestrializare pentru 
a le ajunge banii de salarii, adică din trimestrul IV a fost trecută în 
trimestrul II suma de 23 mii lei. În trimestrul IV vom face o adresă 
prin care cerem suplimentare pentru cheltuielile de personal.
Dl. Trif Ioan: Pe mine mă interesează mai puțin chestia asta cu 
circuitul banilor, pe mine mă interesează dacă dispoziția primarului 
este legală.
Dna. secretar: Da.
Dl. Nyaradi Ioan: Din punctul meu de vedere nu mi se pare normal, 
dacă există dispoziția primarului, nu ar trebuie să fie și hotărâre de 
Consiliu. Dacă totul e legal, prin Dispoziția primarului se pot face 
modificări în cadrul aceluiași capitol. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 11 voturi pentru și 2 abțineri - Chirilă Otilia, Nyaradi Ioan, 
adoptându-se Hotărârea nr. 32/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 5 al ordinii de zi privind 
aprobarea dezlipirii imobilului-teren înscris în C.F. nr. 51599/Ungheni, 
nr. cad. 1292, în suprafață totală de 7130 m.p. din perimetrul S.C. 
Parc Industrial Mureș S.A., în două parcele noi. 
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local.
Dl. Moldovan Ioan: Acordul Parcului Industrial nu este necesar? Pe ei 
nu-i deranjează această dezlipire?
Dna. secretar: Parcul industrial a solicitat această dezlipire.
Dl. Culcear Florin: Ce suprafață disponibilă mai este în Parc?
Dl. Moldovan Ioan: Din informațiile pe care le am, mai sunt în jur 
de 5 ha. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
33/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 6 al ordinei de zi pentru 
completarea H.C.L. nr. 60 din 26 noiembrie 2013 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 în orașul Ungheni, cu 
taxa aferentă timbrului arhitecturii.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Teleptean Vasile: Beneficiarul autorizației de construire plătește 
această taxă distinct. Noi, ca primărie creem o facilitate atât 
pentru om, dar și pentru noi, pentru că atunci când vine în control 
Inspectoratul de stat în construcții, verifică mai întâi banii datorați 
statului român, apoi procedura. 
Dl. Ogrean Liviu: Din câte am înțeles, această taxă se plătea și până 
acum, doar că se achita în altă parte. Dacă vine omul cu planul de 
casă, pentru autorizație de construire, de ce să mai meargă până în 
Tg. Mureș să achite taxa, când o poate achita la Ungheni. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 10 voturi pentru și 3 abțineri - Culcear Florin, Moldovan 
Ioan și Trif Ioan, adoptându-se Hotărârea nr. 34/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 7 al ordinei de zi 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public de 
Asistență Socială în subordinea Consiliului Local Ungheni
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii din 
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cadrul Consiliului Local.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Acest serviciu nu a existat până acum? 
Dna. secretar: A existat la nivel de compartiment.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Și de ce trebuie serviciu?
Dna. secretar: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale prevede în-
ființarea, în subordinea Consiliului Local, a S.P.A.S. la nivel de direc-
ție. Noi nu avem posibilitatea înființării unei direcții, abia am reușit 
formarea unui birou. Am transmis o solicitare la A.N.F.P. privind 
avizarea înființării acestui serviciu, însă A.N.F.P. a condiționat 
înființarea S.P.A.S. de înființarea Serviciului de urbanism și amenjarea 
teritoriului, un serviciu obligatoriu la nivelul unui oraș.
Dl. Culcear Florin: În anul 2012, nr. de angajați ai primăriei era de 
34 -35, acum sunt 71. Chiar se justifică un număr atât de mare de 
specialiști, atâtea cheltuieli, atâtea servicii care ne costă o grămadăde 
bani? Pe de altă parte venim și introducem acele taxe pe spinarea 
oamenilor. Nu mi se pare normal.
Dl. primar: Nici mie nu mi se pare normal că sunt oameni care sunt 
angajați și nu fac nimic, dar trebuie să-i țin pentru că nu pot să-i 
dau afară.
Dl. Culcear Florin: Recalificați-i, trimiteți-i la cursuri.
Dl. Trif Ioan: Așa cum a spus și dl. coleg, dacă mergi la contabilitate 
nu mai ai loc de atâția funcționari care s-au angajat. Activitatea nu 
a crescut, din contră s-a diminuat pentru că nu se mai fac atâtea 
lucrări, pentru că în 2 ani altceva nu s-a făcut decât s-a furat bugetul 
local. Practic, nu s-a făcut nici o investiție în 2 ani de zile. Se vede 
clar bugetul pe 2 ani de zile, înafară de lucrările de canalizare, pentru 
care au venit bani de la Ministerul Dezvoltării, altceva nu s-a făcut 
nimic. Legat de compartimentul de asistență socială, la Cristești, 
unde nu există mai multe dosare de ajutor social decât la noi, există 
un singur angajat la asistență socială. La primăria Sînpaul, la fel. 
Iar noi, trebuie să punem șef Serviciu asistență socială. Probabil că 
există o persoană la care trebuie să îi dea dl. primar funcție, pentru 
activitatea depusă în cadrul Primăriei orașului Ungheni. Pentru că, 
vă aduc la cunoștință, să știți, că în momentul în care eu intru în 
Primărie, și nu numai eu, ci și dl. președinte Culcear, și dl. Moldovan, 
în fiecare birou este pus câte un ......., care merge și raportează. Ne 
plângem că nu sunt bani la buget, dar ca să înființăm posturi și să 
dăm salarii la șefi de compartimente, avem bani. Ca atare, eu nu o să 
votez acest proiect de hotărâre.
Dl. Teleptean Vasile: Legat de acest serviciu, să rămână la nivelul de 
salarizare actuală pentru că, deocamdată, nu ne putem permite să 
suplimentăm salarii și alte costuri. Avem lucrări de făcut și trebuie 
să ne ținem de ele. Trebuie să vedem și ce posturi ar presupune un 
astfel de serviciu.
Dna. secretar: Posturile de execuție din cadrul acestui serviciu 
există și în momentul de față. Cele trei posturi din cadrul actualului 
compartiment de asistență socială rămân la același nivel, mai există 
un post de expert local pentru romi, momentan vacant și postul de 
muncitor, ocupat de dl. Nicu Căpraru, responsabil cu coordonarea 
activității prestate de persoanele beneficiare de ajutor social. 
Singurul post nou înființat va fi acela de șef birou, care va beneficia 
pe lângă salar de o indemnizație de conducere de 25%.
Dl. Moldovan Ioan: Eu cred că este inoportună această mișcare, 
pentru că încasările la buget, la venituri, sunt de 43%, mai puține 
decât în anii precedenți, și pe de altă parte mărim personalul, 
indiferent că-i șef birou, șef serviciu, este personal de conducere.
Dl. primar: Nu este vorba de o sumă chiar atât de mare. Trebuie să 
facem acest pas, pentru că nu le putem ține pe fete pe acest salar, 
dacă avem posibilitatea să le dăm un milion în plus la salar.
Dl. Trif Ioan: Atunci să punem la toți angajații din primărie câte 100 
lei la salar, de ce numai la șeful biroului.
Dl. primar: Toți angajații primăriei, care au îndeplinit condițiile, au 
fost promovați.
Dl. Nyaradi Ioan: Și eu sunt în asentimentul colegilor, pentru că 
se măresc cheltuielile și avem de făcut investiții, pe când să facem 
investiții nu avem bani. Nu zic să nu promovați angajații, dar nici eu 
nu sunt de acord să înființați posturi.
Dl. primar: Dar suntem obligați să înființăm aceste servicii. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat care 
întrunește 6 voturi pentru și 7 abțineri - Botoș Iacob Dorinel, Chirilă 
Otilia, Culcear Florin, Moldovan Ioan, Nyaradi Ioan, Teleptean Vasile 
și Trif Ioan și ca atare nu se adoptă o hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 8 al ordinei de zi privind 
aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii din 
cadrul Consiliului Local.
Dl. Trif Ioan: Rămân la aceeași părere, trebuie să votăm în același sens.
Dna. secretar: Dacă aţi citit proiectul de hotărâre prezentat, ați 
observat că pe lângă înființarea serviciului de urbanism și amenjarea 
teritoriului, acest proiect mai cuprinde și transformarea anumitor 
posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Aceste 
transformări sunt necesare întrucât funcționarii publici și personalul 
contractual, care au îndeplinit condițiile cerute de lege, au susținut 
și promovat examenul de promovare în grad profesional.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 7 voturi pentru și 6 abțineri - Botoș Iacob Dorinel, Chirilă 
Otilia, Culcear Florin, Moldovan Ioan, Nyaradi Ioan, Teleptean Vasile 
și Trif Ioan, adoptându-se Hotărârea nr. 35/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 9 al ordinei de zi pri vind 
aprobarea Acordului de principiu al Comisiei de analiză și solu-
ționare a cererilor privind îndeplinirea condițiilor de acordare a 
măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în Parcul Industrial 

Mureș, pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii 
solicitante S.C. Mureș Mex S.A. de a beneficia de ajutor de minimis 
sub forma facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 
186/2013, acordate de Orașul Ungheni, județul Mureș.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
36/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 10 al ordinei de zi 
privind aprobarea Acordului de principiu al Comisiei de analiză și 
soluționare a cererilor privind îndeplinirea condițiilor de acordare 
a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în Parcul Industrial 
Mureș, pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii 
solicitante S.C. Patriwae S.R.L. de a beneficia de ajutor de minimis 
sub forma facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 
186/2013, acordate de Orașul Ungheni, județul Mureș.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
37/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 11 al ordinei de zi 
privind aprobarea Acordului de principiu al Comisiei de analiză și 
soluționare a cererilor privind îndeplinirea condițiilor de acordare 
a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în Parcul Industrial 
Mureș, pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii 
solicitante S.C. Confo Mex S.R.L de a beneficia de ajutor de minimis 
sub forma facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 
186/2013, acordate de Orașul Ungheni, județul Mureș.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
38/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 12 al ordinei de zi 
privind aprobarea Acordului de principiu al Comisiei de analiză și 
soluționare a cererilor privind îndeplinirea condițiilor de acordare 
a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în Parcul Industrial 
Mureș, pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii 
solicitante S.C. Allcolors Serv S.R.L. de a beneficia de ajutor de 
minimis sub forma facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea 
nr. 186/2013, acordate de Orașul Ungheni, județul Mureș.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
39/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 13 al ordinei de zi pri-
vind aprobarea Acordului de principiu al Comisiei de analiză și 
soluționare a cererilor privind îndeplinirea condițiilor de acordare 
a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în Parcul Industrial 
Mureș, pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii 
solicitante S.C. Sprint Investment 2000 S.R.L. de a beneficia de ajutor 
de minimis sub forma facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din 
Legea nr. 186/2013, acordate de Orașul Ungheni, județul Mureș.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
40/30.06.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 14 al ordinei de zi pri-
vind aprobarea Acordului de principiu al Comisiei de analiză și 
soluționare a cererilor privind îndeplinirea condițiilor de acordare 
a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în Parcul Industrial 
Mureș, pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii 
solicitante S.C. Mont Rose S.R.L. de a beneficia de ajutor de minimis 
sub forma facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 
186/2013, acordate de Orașul Ungheni, județul Mureș.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 13 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
41/30.06.2014.
Punctul 15: Diverse.
Dl. primar solicită consilierilor aprobarea ca începând de luna 
viitoare, convocarea ședințelor de Consiliu să se facă prin SMS, 
propunere aprobată de consilieri.
Dl. Trif Ioan: - solicită acordarea diferenței de bani pentru capela din 
Ungheni întrucât aceast a fost finalizată.

Dl. Primar: Tranșa a doua de bani va fi virată în contul bisericii în 
momentul în care veți depune devizele pentru prima tranșă de 
bani acordată și ne veți înștiința în scris că s-au terminat lucrările 
de construire. 
Dl. Trif Ioan: - solicită lămuriri cu privire la realizarea lucrărilor de 
asfaltare a străzii Mureșului, întrucât a auzit că aceste lucrări vor fi 
suportate de dl. Sîmpetrean, și nu de primărie.
Dl. primar: Mai așteptăm emiterea unui aviz și apoi demarăm 
lucrările de asfaltare conform proiectului pe care-l avem.
Dl. Trif Ioan: Ați trimis o adresă la dl. Sîmpetrean, prin care i-ați spus 
că dacă vrea să folosească drumul respectiv, trebuie și dânsul să 
contribuie la .....
Dl. primar: Noi avem un proiect pentru un trafic normal, dacă dl. 
Sîmpetrean vrea să folosească acest drum trebuie să întărească 
puțin fundația drumului, să pună un pic de piatră. Noi respectăm 
proiectul. 
Dl. Trif Ioan: Dânsul este plătitor de taxe și impozite, noi nu putem 
restricționa cuiva care-și desfășoară activitatea pe strada respectivă, 
pentru că noi vrem să facem numai un drum pentru trafic normal. 
Noi trebuie să facem în așa fel încât să asigurăm trafic pentru toate 
persoanele care stau în zona respectivă.
Dl. primar: Nu este adevărat. Noi nu putem să cheltuim în plus 
pentru a realiza un drum pentru tonaj mare. Drumul este conceput 
pentru trafic normal și greu, dar restricționat.
Dl. Moldovan Ioan: Zilele trecute a fost aici dl. președinte al Consi liului 
Județean, Dobre și printre altele, dă un interviu, și ne critică pe noi, 
consilierii. Vă rog să-i transmiteți, pentru că d-voastră îi dați informații, 
invitația din partea noastră să vină aici, în ședință de Consiliu, să 
participe la o ședință de Consiliu și să vadă unde se blochează toate 
proiectele. Să-i transmiteți că l-am votat în 2012 și am așteptat să-mi 
facă intersecția de la moară în 3 luni de zile, așa cum a promis. Încă 2 
probleme: - drumul E60 trebuie să aibă 4 benzi și e treaba Consiliului 
Județean, nu a Ungheni-ului; - ne-a promis că într-un an de zile ne 
dăm cu bicicleta sus la Tancodrom și încă nu e gata.
Dl. Trif Ioan: - pe strada Florilor, fam. Istrate solicită un bec la poartă,
     - solicită comisiei constituită prin hotărâre a Consiliului 
Local în vederea verificării banilor acordați parohiilor, să își intre în 
atribuții și să întocmească raportul cu privire la cheltuirea sumelor 
de bani acordate anul trecut,
    - susținerea financiară a bisericii reformate și romano-
catolice pentru construirea capelei,
     - în P.I.M. există teren disponibil care poate fi vândut la 
10 Euro/m.p.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: - solicită udarea străzii primăriei 1 dată/zi.
Dna. Chirilă Otilia: - există în Cerghizel o vale colmatată, 
Valea Hălăușului și solicită decolmatarea acesteia cu ajutorul 
buldoexcavatorului din dotarea Primăriei.
Dl. Teleptean Vasile: - a fost întrebat de cetățenii din Ungheni ce taxă 
de branșare la canalizare se achită, 1.450 lei sau 1 leu.
Dl. Ogrean Liviu: - solicită înlocuirea drapelului României din fața 
Primăriei, întrucât marginea extremă este uzată din cauza vântului 
și a intemperiilor.
Dl. Moldovan Ioan: - întreabă dacă se face un nou parc industrial 
la Ungheni și dacă sunt cereri depuse în acest sens, deoarece dl. 
președinte al Consiliului Județean susține că o parte dintre consilierii 
locali blochează depunerea cererilor la Consiliul Local pentru un 
nou Parc Industrial.
Dl. Culcear Florin: - dl. ziarist a scris în Opinia de Ungheni că la 
comemorarea eroilor din data de 29 mai (Ispas), dl. primar a rostit 
câteva cuvinte, cu toate că dl. primar nu a fost prezent la acest 
eveniment. Deasemenea, în același ziar scrie că dl. primar ar fi 
afirmat referindu-se la pășune, că este vorba de vânzarea pășunii, 
nicidecum dezmembrarea ei. 
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şedinţa ordinară 
din data de 30 iunie 2014 se încheie.

    Preşedinte de şedinţă,                   Secretar,
           Nyaradi Ioan               Covrig Daniela
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Anul şcolar s-a încheiat iar cei mici au intrat in 
vacanţa de vară. Festivitatea din luna iunie a adus 
premii şi recunoaşterea meritelor pentru toţi 
cei care pe parcursul anului au depus eforturi în 
cadrul orelor şi nu numai. Iată cuvintele adresate 
elevilor şi părinţilor de către directorul Şcolii Gim-
naziale „ Emil Drăgan”, profesor Carolina Oltean. 
„Iată că zilele s-au scurs cu o repeziciune parcă 
inexplicabilă şi s-a ajuns ca astăzi, 20 iunie, să în-
toarcem ultima pagină a acestui an şcolar. Acum 
cu toţii, elevi, profesori, părinţi ne putem bucura 
de încheierea unei noi călătorii, la sfîrşitul căreia 
suntem cu toţii mai bogaţi- elevii în cunoştinţele 
pe care le-au acumulat, mai mari cu un an şi mai 
aproape de devenirea lor ca oameni în viaţă.
Să ne bucurăm şi să sărbătorim împreună tot ce 
am realizat în cursul acestui an şcolar!
În acest context de sărbătoare şi bilanţ putem 
afirma cu toată convingerea că avem în spate 
o impresionantă muncă şi efort concentrat. A 
fost un an şcolar care nu a fost tocmai uşor, un 
an şcolar în care ne-am confruntat cu multe pro-
bleme (mai ales de sănătate) în rândul dascălilor, 
dar împreună  am reuşit să depăşim  toate acele 
momente fără a perturba procesul instructiv-
educativ – şi mulţumesc pe această cale, inclusiv 
părinţilor ,pentru înţelegere şi sprijin.
Ne-am străduit  cu toţii ca elevii noştri să beneficieze 
din partea noastră de tot sprijinul, de tot ceea ce 
le asigură autodepăşirea şi năzuinţa spre mai mult, 
mai bine, mai frumos. În acest sens amintim că  
pentru prima dată în istoria Şcolii Gimnaziale”Emil 

Drăgan” Ungheni, elevii cu rezultate foarte bune la 
învăţătură( medii peste nota 9) şi purtare au primit 

burse de merit. Menţionăm că şi în anul acesta şcolar, 
ca de altfel şi în cel precedent, elevii care au obţinut 

premiul I vor fi recompensaţi cu o tabără gratuită la 
mare. Pentru toate acestea trebuie să mulţumim în 
mod deosebit Consiliului local şi Primăriei Oraşului 
Ungheni, d-nului  primar Victor Prodan”.
Dragi părinţi, sunt convinsă că în aceste clipe 
împărtăşiţi emoţiile cu elevii care sunt copiii 
dumneavoastră. Ce ne putem noi dori mai mult 
decât să ne vedem copiii sănătoşi şi realizaţi în 
viaţă?! Drumul nu este deloc uşor, dar printr-o 
colaborare  strânsă: profesori, elevi, părinţi, dar şi 
autorităţi locale, rezultatele nu vor întârzia să apară.
Doresc în mod deosebit să vă mulţumesc pen-
tru ajutorul extrem de preţios pe care l-aţi acor-
dat nouă, şcolii, pentru rezolvarea tuturor pro-
blemelor ivite şi dorim ca şi în continuare să fiţi 
partenerii noştri în scopul dezvoltării şcolii”
Dragi colegi , vă mulţumesc din tot sufletul pentru  
tot sprijinul pe care mi l-aţi acordat, pentru spiritul 
de iniţiativă, colegialitate şi coeziune, de fapt pen-
tru munca într-o veritabilă şi performantă echipă.
Vă mulţumesc pentru seriozitatea, conşti incio-
zitatea, devotamentul, profesionalismul de care 
aţi dat dovadă în această frumoasă şi nobilă misi-
une pe care o aveţi.
Dragi elevi, suntem mândri cu toţii de rezultatele 
deosebite obţinute la învăţătură, la olimpiadele şi 
concursurile şcolare şi extra şcolare la nivel local, 
judeţean şi naţional.
Fiecare medalie, cupă, fiecare diplomă ori dis tincţie 
demostrează că sunteţi deosebiţi. Fiecare şcoală are 
premianţii ei, dar parcă ai noştri sunt cei mai buni şi 
cei mai frumoşi, pentru că sunt ai noştri!”
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Final de an şcolar la Ungheni 

Cu gândul la vacanţă

REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞI OLIMPIADELE ŞCOLARE
An şcolar 2013-2014

Menţiune - Concursul  judeţean de Matematică”Simon Petru”, elevul Sita Paul - cls. a V-a 
B, Prof. Tovisi Melinda
Locul II – ONSS-Faza judeţeană; Minifotbal băieţi, prof. Duran Cristian, prof. Szekely Ildiko
Menţiune – Concursul Naţional de Geografie „Terra” - faza judeţeană, elevul Chiş Ionel 
Sabin - cls. a VII- a A, prof. Micu Ionuţ

Premianţi-ciclul gimnazial

Premiul I

Cls. a V-a A    AVRAM MARIA LIGIA - Media generală 9,75
Cls. a V-a B    SITA PAUL IONUŢ - Media generală 9,85
Cls. a VI-a B    POPTĂMAŞ IULIA - Media generală 10
Cls. a VI-a C    PAŞCU RALUCA - Media generală 9,68
Cls. a VII-a A    IGNAT OANA - Media generală 10
                          BUTA VLAD - Media generală 10
Cls. a VII-a B    OPREA DIANA - Media generală 9,58
Cls. aVIII-a A    PĂCURAR DELIA - Media generală 10, care a obţinut  la examenele  
  de Evaluare Naţională: 10 Matematică
                                                9,50 Limba şi Literatura Română
Cls. a VIII-a B  SĂMĂRTEAN ALEXANDRU - Media generală 9,94

Performanţele au fost apreciate


