
Albumul lui Ovidiu Furnea, 
mândria comunității din Ungheni 

Căminul Cultural Ungheni a găzduit duminică, 21 iunie, începând cu ora 17.00, un spectacol 
deosebit de muzică populară, la care au fost prezenți artiști din întreaga țară, dar și spectatori 
din Ungheni și satele aparținătoare. Personajul central al acestui eveniment important pentru 
comunitatea din Ungheni, a fost tânărul artist Ovidiu Furnea, care și-a lansat primul album 
intitulat „Eu cânt dorul omului”.

S-a turnat ultimul strat de asfalt 
pe strada Mureşului  
Locuitorii oraşului Ungheni, dar şi cei care au tranzitat zona 
străzii Mureşului, au avut ocazia să vadă turnarea ultimului 
strat de asfalt. Acesta reprezintă unul dintre ultimii pași în 
ceea ce înseamnă finalizarea unei străzi la standarde europene 
în oraș. După marcarea carosabilului și instalarea sistemelor 
de securitate în ceea ce privește circulația, Primăria Ungheni 
și Consiliul Local se vor mândri cu cel mai important obiectiv 
realizat în anul 2015, în materie de infrastructură de transport. 

An școlar încheiat cu succes la Ungheni
Carolina Oltean: “Ziua de 18 iunie a fost  ziua în care s-a întors 
ultima pagină a calendarului anului şcolar 2014-2015 pentru 
elevii  şi dascălii Şcolii Gimnaziale”Emil Drăgan” Ungheni. 
Se încheie o nouă etapă din viaţa voastră de şcolari!  Acum 
cu toţii ne putem bucura de încheierea unei noi călătorii, la 
sfârşitul căreia  sărbătorim împreună tot ce am realizat pe 
parcursul  acestui an şcolar! În acest context putem afirma că 
avem în spate o impresionantă muncă şi un efort concentrat.” 
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Ziua Drapelului Național al României a fost 
marcată în data de 26 iunie, în județul Mureș, de 
către autoritățile locale și județene prin înălțarea 
Drapelului Național pe catargul amplasat în 
fața Palatului Administrativ. Prin alocuțiunile 
lor, reprezentanții administrației publice au 
rememorat câteva momente istorice legate 
direct de Drapelul Național și i-au îndemnat 
pe cei prezenți să cinstească acest simbol al 
țării așa cum se cuvine. “Drapelul Național al 
României nu a fost udat doar cu picuri de ploaie, 
așa cum se întâmplă astăzi. De-a lungul timpului, 

simbolul național al patriei noastre a fost udat și 
sfințit totodată cu sângele eroilor care au luptat 
pentru neamul nostru. Vă îndemn să cinstiți acest 
simbol sfânt așa cum se cuvine și să fiți mândri 
de cele trei culori. Așa să ne ajute Dumnezeu!” 
a declarat președintele Consiliului Județean 
Mureș, Ciprian Dobre, în fața celor adunați în 
centrul municipiului Tîrgu-Mureș, vineri, de la 
ora 09.45. După rostirea alocuțiunilor, Drapelul 
Național a fost sfințit de către preoții prezenți 
la ceremonie și înălțat pe catarg în acordurile 
Imnului Național al României.

Ziua Drapelului Național, 
sărbătorită de mureșeni 
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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. 

Fotoreportaj: Frumusețea satelor aparținătoare 
Satele aparținătoare ale orașului Ungheni 
se numără printre cele mai frumoase zone 
naturale din întreg județul Mureș. Și asta o 
pot spune, cu siguranță, cei care locuiesc aici. 
O vizită într-o după-amiază de duminică te 
umple de energie și pozitivism. Unii locuitori 
ai satelor Șăușa și Morești ies pe la porți pentru 
a povesti despre ceea ce s-a întâmplat pe 
parcursul săptămânii ce tocmai se încheie, 
despre vreme, agricultură și ultimele noutăți 
“de la capitală”. O duminică în satele Șăușa 
și Morești îți dă ocazia să îi observi pe acești 
oameni îmbrăcați în straie curate, ca în zi 
de sărbătoare. Câmpurile sunt îngrijite, iar 
statutul de gospodar al celor din zonă este 
dovedit de modul în care arată hectarele 
întregi de pământ lucrate așa cum se cuvine. 
O zi frumoasă cu oameni frumoși la Șăușa și 
Morești, iar în numerele următoare veți vedea 
cum arată o zi de sărbătoare și în celelalte sate 
aparținătoare.   

Câmpuri de sute de hectare lucrate de fermierii 
din satele aparținătoare ale Ungheniului

Lanuri în apropierea Ungheniului

intrarea în satul Morești, după traversarea podului de peste Mureș

Spre satul Șăușa e de mers cale lungă

La răscruce de drum troița cu Domnul iisus hristos 
îi veghează pe cei care calcă pe acest drum

Primăria orașului Ungheni își păstrează obiectivele în ceea ce 
privește modernizarea infrastructurii din satele aparținătoare

Înapoi spre oraș

Duminica, la povești, în fața porții

Dealurile dintre sate



Stimați cetățeni ai orașului Ungheni și ai satelor 
aparținătoare, 
În data de 10 iunie s-au împlinit trei ani de când 
dumneavoastră, comunitatea pe care eu o reprezint, 
ați ieșit la urne și mi-ați acordat încrederea pentru un 
mandat în fruntea Primăriei. Au trecut trei ani în care 
echipa Primăriei Ungheni și o parte a Consiliului Local 
s-au zbătut pentru a da orașului o altă față, pentru a 
ne dezvolta, pentru a fi un punct important pe harta 
investitorilor și pentru a prospera. Însă un primar nu 
poate să atingă toate aceste obiective dacă nu este 
susținut de un Consiliu Local responsabil, îndreptat cu 
gândul spre binele societății, nu spre binele personal. 
Un primar are nevoie de un Consiliu Local care nu 
votează politic împotriva oricărui proiect de dezvoltare 
a orașului și a comunității. 
Spre deosebire de alte consilii locale din județ și din 
țară, Consiliul Local Ungheni, sau o parte importantă 
din acest for, nu a dovedit în acești trei ani că este 
îndreptat spre binele dumneavoastră, al cetățenilor 
care și-au dat votul cu speranță de mai bine. Poate ceea 
ce mă îngrijorează cel mai tare în acest moment este 
faptul că am pierdut investitori importanți, care ar fi 
adus locuri de muncă, bani și bunăstare pentru orașul 
nostru și satele aparținătoare. Unul dintre exemple se 
referă la producătorul de băuturi energizante Hell. Din 
cauza unei lupte aprige duse în Consiliul Local Ungheni, 
nu am reușit să facem nici măcar un pas important, 
care să demonstreze investitorului că suntem deschiși 
în atragerea de locuri de muncă pentru comunitatea 
noastră. Am pierdut și vom continua să pierdem firme 
importante care doresc să construiască și să investească 
în orașul nostru. Din nefericire, situația aceasta nu se 

va schimba dacă toate ședințele Consiliului Local vor 
continua să se desfășoare după zicala “Gică Contra”.  
Lupta din Consiliul Local Ungheni nu reprezintă o cursă 
între mine, primarul dumneavoastră și consilierii locali. Nu 
reprezintă o bătălie pentru putere sau influență. Această 
luptă din Consiliul Local reprezintă o adevărată bătălie 
între unii consilieri și comunitatea din Ungheni și satele 
aparținătoare. Afirm cu tărie acest lucru deoarece, prin 
acțiunile lor răuvoitoare la adresa inițiativelor Executivului, 
la adresa necesităților oamenilor din Ungheni, aleșii locali 
dovedesc că luptă împotriva interesului general, împotriva 
dorinței de a evolua și de a aduce orașul Ungheni la un 
standard de viață adaptat vremurilor în care trăim. 
Eu și echipa din Primăria orașului Ungheni nu ne 
vom opri din planul nostru, indiferent care vor fi 
piedicile în Consiliul Local. Am demonstrat că putem 
să schimbăm soarta orașului nostru prin asfaltarea 
străzii Mureșului, prin investițiile în școlile din Ungheni 
și satele aparținătoare, prin lucrările la rețelele de gaz, 
electricitate, apă și canalizare. Am demonstrat că 
vrem binele comunității din Ungheni prin investițiile 
în domeniul social, în cultură și sport. Vom continua să 
fim alături de dumneavoastră, alături de fiecare cetățean 
al orașului Ungheni și din satele aparținătoare. Vom face 
tot ceea ce este posibil pentru a dezvolta infrastructura 
din Ungheni, domeniul cultural, domeniul sportiv și alte 
ramuri ale unei vieți normale pentru dumneavoastră. 
Sarcina dumneavoastră rămâne aceea de a-i judeca 
pe aleșii din Consiliul Local, care votează de fiecare 
dată “NU”, atunci când supunem discuției dezvoltarea 
orașului Ungheni. 

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan
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Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan: 

“Lupta din Consiliul Local are efecte negative asupra comunității”

În cadrul ședinței Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Centru ce a 
avut loc la Sovata, pe 23 iunie, a fost 
aprobată prioritizarea proiectelor 
regionale de infrastructură rutieră 
finanțabile în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020. 
Este vorba despre proiectele 
finanțabile în cadrul Axei prioritare 
6 a POR 2014-2020 “Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță 
regională”. Dintre acestea, reabi-
litarea drumului județean, care face 
legătura între Ungheni și Târnăveni, 
este situată pe prima poziție a 
listei proiectelor prioritare pentru 
perioada 2014-2020. 

Pe lista proiectelor prioritare pentru perioada 2014-
2020 se află drumuri județene din diverse zone 
precum Ungheni, Bahnea, Sighișoara, Reghin sau 

Bezidul Nou. Iată cum arată prioritizarea proiectelor 
pentru POR 2014-2020: 

Proiecte prioritare 
pentru perioada 2014-2020
• „Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean 
DJ 151 B Ungheni -Căpâlna de Sus - Bahnea - limita 
judeţului Sibiu şi DJ 142 Târnăveni - Bălăuşeri, 
inclusiv reabilitare de poduri”, Lungime: 25,70 
kilometri, Valoare: 26.355.000 euro
• „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”, beneficiar: 
Consiliul Judeţean Sibiu, în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Mureş, Lungime: 37,31 kilometri, Valoare: 
22.100.000 euro

Proiecte pe lista de rezervă 
pentru perioada 2014-2020
• „Reabilitarea sistemului rutier pe DJ Târgu-Mureş 
- Band - Şăulia şi Luduş - Sărmaşu - limita judeţului 
Bistriţa Năsăud”, Lungime: 58,19 kilometri, Valoare: 
47.530.000 euro

Proiecte secundare 
pentru perioada 2014-2020
• „Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean 
DJ 153 Reghin - Eremitu - Sovata, km 0+000-

34+000, inclusiv reabilitare de poduri”, Lungime: 
34 kilometri, Valoare: 22.359.937 euro
• „Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean 
DJ 151 Luduş - Miheşu de Câmpie, km 0+000-
25+650, inclusiv reabilitare de poduri”, Lungime: 
25,65 kilometri, Valoare: 23.559.997 euro
• “Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean 
DJ 153 A Ernei - Eremitu, km 0+000-26+227, inclusiv 
reabilitare de poduri”, Lungime: 26,23 kilometri, 

Valoare: 17.250.034 euro
• „Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean 
DJ 151 D Ungheni - Acăţari, km 0+000-15+441, 
inclusiv reabilitare de poduri”, Lungime: 15,44 
kilometri, Valoare: 18.600.000 euro
• „Reabilitare DJ 136 Sângeorgiu de Pădure - Bezidu 
Nou - limita judeţului Harghita, km 0+000-14+000 
şi DJ 136 A km 0+000-3+800”, Lungime: 17,8 
kilometri, Valoare: 8.145.149 euro.

Drumul județean Ungheni-Târnăveni, primul pe lista de investiții POR 2014-2020 

Lucrări de calitate pe drumurile din județul Mureș

Drumurile județene vor fi modernizate din fonduri europene 
și fonduri ale Consiliului Județean Mureș



Căminul Cultural Ungheni a găzduit duminică, 21 
iunie, începând cu ora 17.00, un spectacol deosebit 
de muzică populară, la care au fost prezenți artiști 
din întreaga țară, dar și spectatori din Ungheni și 
satele aparținătoare. Personajul central al acestui 
eveniment important pentru comunitatea din 
Ungheni, a fost tânărul artist Ovidiu Furnea, care 
și-a lansat primul album intitulat „Eu cânt dorul 
omului". Printre cele mai importante nume care 
au urcat pe scenă și i-au încântat pe cei prezenți cu 
muzică din județ și din țară, s-au numărat Ionela 
Moruţan, Livia Sorlea, Maria Butilă, Maria Neag, 
Izidor Tudoran, Nelu Şopterean, Ioan Naste, Alin 
Huza, Ioan Cristian Ţăran, Monica Pârlea, Ioan 
Şumandea, Ancuţa Cozma, Răzvan Porime, Andrei 
Romanică, precum şi Ina Todoran şi Cătălin Haşa 
(Alba), Cătălin Doinaş şi Adina Rosca (Braşov), 
Iulia Bucur, Andreea Ciupe, Georgiana Lobonţ şi 
Radu Lazăr (Cluj), Adriana Sofica (Constanţa), 
Bogdan Toma (Hunedoara), Amalia Ursu, Suzana 
şi Daciana Vlad (Maramureş), Dănuţ Onoiu şi Maria 
Ştirbu (Suceava), Laura Bakk şi Andrada Bârsăuan 
(Satu Mare), Costel Popa (Sibiu), Florin Pârlan 
(Teleorman), Ciprian Pop (Timiş), Ilie Dură, Marius 
Ţugulescu, Lucreţia Goagea şi Ana Maria Iorga 
(Vâlcea), cărora li s-a adaugat Ansamblul „Hora" 
din Ungheni. “Este lansarea primului meu album de 
muzică populară tradițională cu specific din zona de 
câmpie a județului Mureș, dar și cu piese din zona de 
Târnavă și Mureș superior. Bineînțeles, în cântecele 
mele se regăsesc câteva localități aparținătoare 
orașului Ungheni, dar și numele orașului nostru pe 
care eu cu mândrie îl reprezint peste tot unde sunt 
invitat. Alături de mine a fost prezentă generația 
tânără de interpreți ai țării, care,  țin să reamintesc, 
îmi sunt atât colegi de suferiță cât și buni prieteni. 
Spun colegi de suferință pentru că ne-am cunoscut 
de mici prin festivalurile și concursurile de tineri 
interpreți unde ne duelam” a declarat tânărul artist, 
Ovidiu Furnea, la finalul spectacolului.  

Mulțumiri pentru mentori
Ovidiu Furnea, tânăr interpret al cântecului 
tradițional s-a născut într-o zi de 19 septembrie, în 
municipiul Tîrgu-Mureș. Debutul în lumea artistică 
îl face în momentul în care devine  dansator al 
Ansamblului Hora, condus de către Ilie Ilieș, ulterior, 
pasiunea pentru interpretarea vocală a făcut din 
tânărul dansator și un tânăr solist, absolvind și Școala 
Populară de Arte, la clasa profesor Dorina Oprea. La 
ani buni după această lansare, Ovidiu Furnea ajunge 
fiu și om de bază al comunității din Ungheni. Acesta 
a oferit o zi de duminică excepțională pentru toți 
iubitorii de folclor, iar cei prezenți l-au răsplătit cu 
ropote de aplauze. “Astăzi am trecut de emoțiile 
concursurilor și de culise, ne susținem unii pe ceilalți, 
iar eu țin să le mulțumesc pentru că au venit de la 
mari distanțe doar să fie alături de mine. Bineînțeles, 
am ținut neapărat să am alături de mine și oameni 
care mi-au dat un sfat încă de mic pentru a porni 
pe acest drum frumos, dar greu, al muzicii populare. 
Mă refer aici la Izidor Tudoran, Ioan Naste, Nelu 

Șopterean, Ionela Moruțan, Maria Butilă și Livia 
Sorlea, oameni de la care mereu voi avea de învățat 
și cărora le mulțumesc pentru tot ceea ce fac pentru 
mine” a mai spus artistul care și-a lansat primul 
album în aplauzele și felicitările a sute de locuitori 
din Ungheni, dar și din județul Mureș.  

Victor Prodan: “Ovidiu Furnea, 
mândria comunității din Ungheni”
La spectacolul din luna iunie au participat și 
reprezentanți ai administrației publice locale din 
Ungheni, în frunte cu primarul orașului, Victor 
Prodan. Acesta l-a felicitat pe tânărul artist și s-a 
declarat încântat de evenimentul care a adus un 
plus de unitate pentru locuitorii din oraș și satele 
aparținătoare. “Cred că putem afirma cu ușurință 
că lansarea albumului lui Ovidiu Furnea este unul 
dintre cele mai importante evenimente ale anului 
din Ungheni. Mă bucur că orașul nostru se poate 
mândri cu astfel de artiști și poate reprezenta un 
punct de interes pe harta culturală a întregii țări, 
prin artiștii din toate zonele României, care au 
fost prezenți astăzi aici. Îl felicit pe Ovidiu Furnea 
pentru munca asiduă din ultimii ani și din toată 
cariera sa. Are întreg viitorul în față și sunt convins 
că nu se va opri aici și va duce în continuare, cu 
mândrie, numele Ungheniului atât la spectacolele 
din țară, cât și la cele din afara țării noastre. Primăria 
orașului Ungheni și Consiliul Local a sprijinit și 
va fi în continuare alături de Ansamblul “Hora”, o 
adevărată rampă de lansare pentru toți tinerii care 
iubesc dansul popular și muzica tradițională. Vreau 
să le mulțumesc și spectatorilor care au umplut 
Căminul Cultural într-o dovadă de admirație și 
iubire față de folclor și față de întraga viață socială și 

culturală din Ungheni” a declarat primarul orașului 
Ungheni, Victor Prodan. 

Albumul “Eu cânt dorul omului", 
apreciat în județ 
Albumul lansat de Ovidiu Furnea a generat și diverse 
laude la nivelul județului Mureș. Un exemplu este 
și articolul pe care cunoscutul prezentator al 
Televiziunii Tîrgu-Mureș, Mihai Nașca, l-a postat 
pe blogul personal în legătură cu apariția pe piață a 
acestui album. “Așezat, domol sau iute și ștrengăresc, 
cu un aer tineresc și parcă vrând să aducă aerul 
deceniilor trecute, solistul de muzică populară din 
Ungheni, Mureș, intră pe piața muzicală de profil cu 
un album intitulat “Eu cânt dorul omului”, asupra 
căruia merită să vă aplecați măcar câteva minute. 
După aproape trei ani de muncă, de cercetare și 
imprimare, un număr de 17 piese de folclor sunt 
gata să își ia zborul spre sufletul iubitorului de 
frumos. O așezare pe note a ceea ce Ovidiu Furnea 
simte, a trăit sau speră să trăiască. O incursiune în 
ținutul mureșean, cu vocea așezată, gata să mai 
spună o poveste pe note.  Că e vorba de crezul 
interpretului, trăirile tinerești, târgul Sânpetrului, 
unghenarii lui dragi dar și satira de bun gust, atât de 
necesară în peisajul folcloric, Ovidiu Furnea reușește 
să creeze un tablou auditiv, natural de asimilat, 
fără forțări pentru a da bine. O realizare editorială 
posibilă cu ajutorul Orchestrei Naționale Jidvei 
– România, condusă de Stelian Stoica și produsă 
de Ijac Music Production. Pe lângă cele 13 piese, 
privite ca noutăți auditive, pe acest album veți putea 
găsi și cinci piese din repertoriul artiștilor: Ion Blaj, 
Izidor Tudoran, Petre Săbădeanu și Vasile Conțiu. 
Cu cântecul să nu te poți plictisi. E imprevizibil și 

mereu plin de surprize. Așezat ca  apele Mureșului 
și Nirajului, când ai impresia că un artist consacrat 
îți destăinuie secretele sale dar și aprig și cadențat 
asemeni Clujanului- vântul ce își scimbă mereu 
direcția, încercând să te surprindă prin potrivirea  
cuvintelor și a ritmurilor de joc. Așa e cântecul lui 
Ovidiu Furnea!” a scris Mihai Nașca pe propriul blog.
Ovidiu Furnea dovedește că este un artist adevărat 
și un stâlp de bază al comunității din care provine. 
“M-am născut și am crescut printre oameni 
credincioși și cu frică de Dumnezeu, care m-au 
învățat mereu să prețuiesc ce are mai valoros 
poporul român și anume folclorul nostru drag. 
M-am îndrăgostit de muzica populară, deși copil 
fiind vedeam drumul meu în viață construit doar 
din jocuri, obiceiuri și cântece tradiționale pe care 
astăzi le scot din lada de zestre și le duc în lume, 
unde valoarea lor crește zilnic”, scrie Ovidiu Furnea 
pe pagina sa de Facebook. După 10 ani de dansuri 
și cântece la Ansamblul “Hora” din Ungheni, 
Ovidiu Furnea a decis să renunțe la dansuri în 
favoarea cântecului, astfel devenind unul dintre 
tinerii interpreți valoroși ai Zonei Etnofolclorice 
"Câmpia Mureșeană", care cuprinde toate 
localitațile din partea vestică a Județului Mureș. 
Școlarizarea în domeniul muzical a fost realizată la 
Școala Populară De Arte din Târgu Mureș, având 
ca profesor pe minunata și îndrăgita interpretă 
de muzică populară, Dorina Oprea. A participat 
la diferite festivaluri pentru tinerii interpreți ai 
țării, avand ca scop promovarea și valorificarea 
culturii tradiționale, unde a obținut numeroase 
premii, făcând astfel cinste zonei folclorice de 
unde provine. De asemenea a mai participat la o 
mulțime de emisiuni și spectacole televizate, atât 
în țară cât și în străinătate.
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Albumul lui Ovidiu Furnea, 
mândria comunității din Ungheni 

Sala Căminului Cultural a fost plină de iubitori ai muzicii populare iar imaginile au fost transmise live de o televiziune națională

Tânărul artist Ovidiu Furnea 
alături de primarul orașului 
Ungheni, Victor Prodan Lansarea albumului s-a bucurat de spectatori de toate vârstele
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Locuitorii oraşului Ungheni, dar 
şi cei care au tranzitat zona străzii 
Mureşului, au avut ocazia să vadă 
turnarea ultimului strat de asfalt. 
Acesta reprezintă unul dintre ultimii 
pași în ceea ce înseamnă finalizarea 
unei străzi la standarde europene în 
oraș. După marcarea carosabilului și 
instalarea sistemelor de securitate în 
ceea ce privește circulația, Primăria 
Ungheni și Consiliul Local se vor 
mândri cu cel mai important obiectiv 
realizat în anul 2015, în materie de 
infrastructură de transport. 

Drumul deserveşte oraşul Ungheni şi asigură 
accesul la proprietăţile locuitorilor, făcând 
legătura între drumul naţional DN15(E60) 
şi drumul comunal care duce spre localităţile 
aparţinătoare ale oraşului, Moreşti şi Şăuşa, 
precum şi spre localitatea Sântioana de Mureş - 
Nazna. Tronsonul modernizat are o lungime totală 
de 1270,00 m. Lăţimea părţii carosabile este de 
6,00 m, iar a platformei este de 6,50 m. “Începând 
cu anul trecut, am traversat o perioadă extrem 

de agitată pentru echipa Primăriei Ungheni. Am 
mers în repetate rânduri pe şantier, am măsurat, 
am discutat cu reprezentanţii firmei şi ne-am 
asigurat că vom avea o lucrare de calitate. Este 
adevărat că a existat şi un anumit disconfort 
pentru cei care tranzitează această stradă sau 
locuiesc în zonă, însă eu sper că cetăţenii oraşului 
şi satelor aparţinătoare au înţeles că realizările 
frumoase se fac cu sacrificii. Modernizarea străzii 
Mureşului este o realizare importantă, ce se 
datorează Consiliului Local Ungheni, Primăriei 
şi în primul rând cetăţenilor, pentru că din banii 
lor s-a făcut această investiţie. Mă aştept ca pe 
viitor astfel de lucrări să devină o normalitate în 

Ungheni. Oamenii au nevoie de condiţii optime 
de trai, iar asigurarea infrastructurii este una 
dintre aceste condiţii. Prin urmare, Consiliul Local 
Ungheni şi Primăria vor urmări în continuare 
investiţiile în infrastructură şi în celelalte domenii 
importante pentru locuitorii din Ungheni şi 
satele aparţinătoare” a afirmat primarul orașului 
Ungheni, Victor Prodan, despre acest proiect.  

Datele tehnice ale proiectului
Strada Mureşului este situată în intravilanul oraşului 
Ungheni, având o lungime de 1,27 kilometri şi o 
lăţime a părţii carosabile de 6 metri. Totodată, 
reabilitarea părţii carosabile şi a platformei 

drumului cuprinde următorul sistem rutier:
- 40 cm strat de fundaţie existent din balast şi 
pietruire existentă scarificat și reprofilat 
- 10 cm strat de bază din macadam cu un tratament 
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 medie 
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

An școlar încheiat cu succes la Ungheni 

Mesajul conducerii Școlii gimnaziale 
“Emil Drăgan” pentru elevi, părinți 
și profesori, la finalul anului școlar: 
Ziua de 18 iunie a fost  ziua în care s-a întors 
ultima pagină a calendarului anului şcolar 2014-
2015 pentru elevii  şi dascălii Şcolii Gimnaziale”Emil 
Drăgan” Ungheni. Se încheie o nouă etapă din viaţa 
voastră de şcolari!  Acum cu toţii ne putem bucura 
de încheierea unei noi călătorii, la sfârşitul căreia  
sărbătorim împreună tot ce am realizat pe parcursul  
acestui an şcolar! În acest context putem afirma că 
avem în spate o impresionantă muncă şi un efort 
concentrat. Ne-am străduit,  cu toţii, ca elevii noştri 
să beneficieze de tot sprijinul, de tot ceea ce le 
asigură autodepăşirea şi năzuinţa spre mai mult, mai 
bine, mai frumos. Drumul nu a fost deloc uşor, dar 
printr-o colaborare  strânsă: profesori, elevi, părinţi 
şi autorităţi locale, rezultatele nu au  întârziat să 
apară. Amintim că  elevii cu rezultate foarte bune 
la învăţătură( medii peste nota 9) şi purtare  sau cei 
care au excelat la concursurile şcolare judeţene sau 
naţionale, au primit burse de merit. Menţionăm că şi 
în anul acesta şcolar, ca de altfel şi în cei precedenţi, 
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, domnului  
primar Victor Prodan. Dragi părinţi, doresc să vă 
mulţumesc pentru ajutorul preţios pe care l-aţi 
acordat şcolii în rezolvarea tuturor problemelor. 
Dorim, ca şi în continuare, să fiţi partenerii noştri în 
scopul dezvoltării instituţiei noastre de învăţământ. 
Dragi colegi , vă mulţumesc pentru   spiritul de 
iniţiativă, colegialitate şi coeziune, de fapt pentru 
munca într-o veritabilă şi performantă echipă. Vă 
mulţumesc pentru seriozitatea, conştiinciozitatea, 
devotamentul, profesionalismul de care aţi dat 
dovadă în această frumoasă şi nobilă misiune pe 
care o aveţi. În perioada 22-24 iunie s-au desfăşurat  
examenele de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a. 
Rezultatele obţinute de elevii noştri au fost bune 
şi foarte bune.

Carolina Oltean
directorul Școlii gimnaziale 
“Emil Drăgan” Ungheni 

S-a turnat ultimul strat de asfalt pe strada Mureşului

Primăria orașului Ungheni garantează o lucrare care îi va mulțumi 
pe locuitorii din zonă Utilajele, pentru ultimele retușuri la strada Mureșului

CiCLUL PRiMAR:
Concursul Naţional de Evaluare în educaţie - Limba română - locul II judeţean
Concursul Naţional de Evaluare în educaţie - Matematică - locul III judeţean
Concursul Naţional Comper, Canguraşul matematic
Concursul Judeţean de creaţie plastică - premiul I, II şi III
Festivalul Judeţean al jocurilor muzicale şi de mişcare-distincţie

CiCLUL giMNAZiAL
Concursul Naţional de Geografie ”Terra”
Olimpiada Judeţeană de Geografie - locul I
Olimpiada Naţională de Geografie - Premiu special
Concursul Naţional de Evaluare în educaţie - Limba română şi Matematică
Concursul Naţional de creaţie literară ”Amândoi în aburul pâinii” - Premiul I
Concursul Judeţean de teatru pentru elevi - Locul I
Olimpiada Judeţeană ”Lectura ca abilitate de viaţă” şi „Limba Română e patria mea”
Concursul interjudeţean ”România - locuri minunate” Premiul I, II , III
Concursul Judeţean de creaţie plastică ”Oraşul meu multicultural” - Menţiune
Concursul naţional ”SOS Natura” - Menţiune
Olimpiada Judeţeană de Educaţie tehnologică
Distincţii – Corul „Andantino” al Şcolii Gimnaziale „Emil Drăgan
Câştigarea a două proiecte încluse în Programul ”Participare şi transparenţă 
pentru o mai bună asigurare a drepturilor copilului” - Fundaţia „Salvaţi copiii”.

Premianţi-ciclul gimnazial

Premiul i

Cls. a V-a A       VULTUR CRISTINA- Media generală 9,93
Cls. a V-a B         BACIU ALEXANDRA DIANA -Media generală 9,86
Cls. a Vi-a A     AVRAM MARIA LIGIA-Media generală 9,59
Cls. a Vi-a B     SITA PAUL -Media generală 9,74
Cls. a Vii-a A   GĂBUDEAN ŞTEFANA-Media generală 9,50
                            CHIRILĂ PAUL-Media generală 9,50
Cls. a Vii-a B    POPTĂMAŞ IULIA -Media generală 9,88
                            LAZĂR ROXANA -Media generală 9,88
Cls. a Vii-a C    BOANTĂ ADRIAN DANIEL-Media generală 9,79
                            PAŞCU RALUCA-Media generală 9,79
Cls. aViii-a A   IGNAT OANA -Media generală 9,94                                         
                            CHIŞ IONEL SABIN- Media generală 9,94
                            ORBAN  DARIA- Media generală 9,94
Cls. a Viii-a B   OPREA FLORINA DIANA - Media generală 9,61

Amintim câteva din rezultatele foarte bune obţinute  de elevii 
clasei a Viii-a la examenele de Evaluare Naţională 2015:

igNAT OANA: 9,50 Matematică; 9,40 Limba şi Literatura Română
ORBAN DARiA: 9,10 Matematică; 9,60 Limba şi Literatura Română
ChiŞ iONEL SABiN: 9,50 Matematică; 9,40 Limba şi Literatura 
Română
BUTA VLĂDUŢ VALENTiN: 9,50 Matematică; 9,00 Limba şi 
Literatura Română
ŞTEFAN ANDRADA: 9,80 Limba şi literatura română.

PARTiCiPĂRi Şi REZULTATE OBŢiNUTE LA CONCURSURiLE 
ŞCOLARE Şi EXTRAŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Mesajul autorităților la final de an școlar

O parte dintre elevii premianți
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Frauda

Află ce şanse au nativii din fiecare zodie să îşi găsească 
partenerul potrivit sau să se îmbogăţească în această vară. 
Previziunile estivale răspund la întrebări legate de dragoste, 
carieră şi noroc şi sunt valabile pentru lunile iunie, iulie şi 
august 2015.

  BERBEC (21 Martie–20 Aprilie)
Dragoste: Pe plan sentimental lucrurile merg excelent până în luna 
august. Dacă eşti singură, ai mari şanse să îţi găseşti jumătatea. 
Lasă trecutul în urmă şi hotărăşte-te: vrei sau nu vrei ca relaţia 
voastră să treacă la alt nivel?
Bani: Cei mai mulţi Berbeci se află într-o nouă etapă a vieţii lor 
din punct de vedere profesional. E posibil să îţi schimbi jobul 
ori să ceri o promovare. Din acest punct de vedere, te afli pe 
drumul cel bun.
Noroc: Destinul este generos cu tine şi îţi scoate în cale numai 
oportunităţi. Profită de tot ce ţi se oferă întrucât ai numai de câştigat!

  TAUR (21 Aprilie-21 Mai)
Dragoste: Ai avut ceva probleme cu partenerul de cuplu însă 
acum te poţi relaxa, întrucât lucrurile intră pe făgaşul normal. E 
posibil chiar să te hotăreşti să te muţi împreună cu iubitul tău, şi 
nici clopotele de nuntă nu e exclus să bată.
Bani: O decizie importantă nu mai suportă amânare. De această 
decizie depinde succesul tău profesional. Nu trebuie să te temi de 
schimbări, mai ales că ai susţinerea astrelor.
Noroc: Dacă te hotărăşti să dai vieţii tale un alt sens şi să urmezi 
un alt drum, atunci norocul va fi de partea ta. Nu subestima rolul 
norocului în viaţa ta întrucât rişti să fii dezamăgită.

  gEMENi (22 Mai–21 Iunie)
Dragoste: Pe plan sentimental, lucrurile nu sunt chiar roz pentru 
nativii născuţi în această zodie. Oferă-i inimii ceea ce vrea, nu ce vrei 
tu pentru ea. Dacă eşti implicată într-o relaţie serioasă, e momentul 
oportun să te gândeşti la o căsnicie.
Bani: Cheltuielile pe care le faci sunt mai mari decât ceea ce 
îţi permiţi aşa că trebuie să fii mai atentă la modul în care îţi 
drămuieşti banii. Nu trebuie să te întinzi mai mult decât îţi este 
plapuma, dar nici să te încrezi în partenerii de afaceri.
Noroc: Printre cei mai norocoşi nativi ai zodiacului te afli şi tu, 
însă nu şi în această vară. Nu te descuraja, roata se va întoarce şi 
va veni soarele şi pe strada ta.

  RAC (22 Iunie–22 Iulie)
Dragoste: Până în iulie 2015, nu vei fi afectată într-un mod 
pozitiv în ceea ce priveşte sfera afectivă, dar începând din august, 
lucrurile vor începe să se schimbe în mai bine. Dacă eşti singură, 

ai putea să cunoşti oameni noi chiar spre sfârşitul verii şi vei găsi 
partenerul perfect cu care să iniţiezi o relaţie bună şi durabilă.
Bani: Se anunţă o vară ce conţine multă muncă grea, dar şi 
mulţi bani care par să lipsească acum din buzunarul tău din 
cauza cheltuielilor prea mari pe care le faci. Dar sfârşitul verii 
s-ar putea să aducă noi oportunităţi în carieră pe care trebuie 
să le analizezi cu grijă. 
Noroc: Acum ştii că nu te poţi baza întotdeauna pe soartă, dar 
sfârşitul verii îţi promite lucruri bune în planul norocului, iar 
situaţiile norocoase care se ivesc ar putea afecta în special zonele 
ce ţin de muncă şi de economie. 

  LEU (23 Iulie–22 August)
Dragoste: Astrele îţi sunt favorabile, iar dacă te întrebai dacă îţi 
vei găsi dragostea şi dacă veţi hotărî să locuiţi împreună într-o 
casă nouă, ei bine, poţi sta liniştită. Până în iulie 2015, poţi să faci 
cunoştinţă din nou cu persoana care va fi dragostea vieţii tale, 
vei cunoaşte lucruri importante pe plan sentimental dacă eşti 
singură, dar nu vei sta singură închisă în casă, ci vei vizita locuri noi. 
Bani: Cu siguranţă anul 2015 este un an important pentru sectorul 
carierei, pentru profesia ta şi pentru avansarea ta în scara socială. 
Poţi să te aştepţi să câştigi mai mulţi bani decât înainte şi vei 
vedea că şi câştigurile de altă natură cresc. 
Noroc: Norocul continuă să fie de partea ta, în special în sectorul 
profesional, cel al muncii tale. Vei fi afectată pozitiv de influenţa 
benefică a astrelor până la începutul lui august şi apoi poţi spera 
chiar în câştiguri mai mici sau mai mari, dar ai mare grijă să nu 
forţezi norocul.

  FECiOARA (23 August–22 Septembrie)
Dragoste: Este anul tău norocos începând din august. Vei avea 
multe oportunităţi de a realiza întâlniri amoroase, de a cunoaşte 
mulţi oameni, de a-ţi face prieteni. Dragostea poate bate la uşa ta 
chiar dacă cere angajament din partea ta. 
Bani: În vara lui 2015, sectorul carierei promite multe aspecte 
foarte pozitive şi poţi să faci multe lucruri de pe urma cărora vei 
culege laude în iarnă. Lucrurile se schimbă în mai bine la locul 
tău de muncă după încheierea primăverii. Sunt posibile venituri 
adiţionale, primeşti bani, apar noi joburi, dar apare şi decizia de 
a o lua pe noi căi profesionale. 
Noroc: Astrele sunt alături de tine, iar Jupiter îţi aduce noroc. 
Evenimentele pozitive vor fi multe, dar cele importante vor fi puţine. 
Soarta va decide să te lovească atunci când te aştepţi cel mai puţin, 
în special în dragoste şi carieră, dar nu vei sta cu mâinile în sân şi vei 
fii tot mai ocupată. 

  BALANȚA (23 Septembrie–22 Octombrie)
Dragoste: În prima parte a sezonului estival, vei fi puţin afectată 

pe plan sentimental, dar din luna august, lucrurile se vor schimba 
în bine. Dacă până acum ai fost singură, jumătatea îţi va bate 
curând la uşă şi îţi va propune o relaţie pe termen lung. Dacă ai 
deja pe cineva alături, lucrurile vor deveni din ce în ce mai speciale 
între voi şi veţi trăi momente de vis.
Bani: Din păcate, banii încă nu îşi găsesc locul în portofelul tău 
şi eşti tentată să cheltui tot ce ai pe lucruri foarte scumpe. Spre 
finalul verii, vei avea surprize pe plan profesional care te vor ajuta 
să reechilibrezi balanţa.
Noroc: Nu poţi lăsa totul în seama Universului. Partea bună este 
că, pe plan profesional şi economic, astrele îţi surâd. Nu renunţa, 
continuă să te implici în tot ce faci şi vei vedea că destinul îşi va 
aminti curând de tine.

  SCORPiON (23 Octombrie–21 Noiembrie)
Dragoste: Nu ai reuşi până în acest moment să îţi găseşti sufletul 
pereche? Nu intra în panică. Luna iulie bine cu surprize, tot ce trebuie 
să faci este să rămâi cu inima larg deschisă. Continuă să călătoreşti 
pentru că se pare că partenerul tău este cam departe de tine.
Bani: Anul acesta este roditor din punct de vedere profesional 
şi social. Dacă lucrezi pe cont propriu, aşteaptă-te să câştigi mai 
mult decât o făceai până acum. Cei din jur te ajută să ai încredere 
în tine şi te sprijină în planurile pe care le ai pentru viitor.
Noroc: Când vine vorba de muncă, norocul îţi guvernează calea. 
Nu te aştepta la câştiguri foarte mari sau să îţi cadă în cap un 
sac cu bani. Ia totul încetul cu încetul şi vei vedea cum ţi se va 
schimba viaţa la 180 de grade.

  SĂgETĂTOR (22 Noiembrie–21 Decembrie)
Dragoste: Sufletul îţi va bate la uşă, iar tu trebuie să fii pregătită 
să faci compromisuri. Poţi lua decizia de a-i da o şansă sau poţi să 
te rezumi la carieră. Oamenii singuri îşi fac foarte mulţi prieteni, 
dar cuplurile se dezvoltă armonios.
Bani: Sezonul estival vine cu schimbări majore pe plan profesional. 
Se poate să îţi găseşti un nou locde muncă, să închei parteneriate 
noi sau să câştigi mulţi bani de pe urma unui proiect la care 
lucrezi de ceva vreme.
Noroc: Vei avea parte de evenimente pozitive toată vara, dar 
puţine vor fi cu adevărat importante pentru tine. Soarta va 
decide să te lovească atunci când te aştepţi mai puţin, dar nu te 
va prinde sub nicio formă cu garda jos.

  CAPRiCORN (22 Decembrie–19 Ianuarie)
Dragoste: O perioadă promiţătoare pe plan sentimental, atât 
în ceea ce priveşte relaţia de cuplu, cât şi relaţiile de prietenie. 
Chiar dacă nu te îndrăgosteşti, măcar te vei simţi extraordinar 
alături de un nou partener. 
Bani: Studiile şi cariera sunt domenii favorizate în această 

perioadă. Dacă dai dovadă de perseverenţă, rezultatele nu vor 
întârzia să apară, aşa că foloseşte încăpăţânarea în favoarea ta. 
Vei încheia contracte, vei trece cu bine peste examinări şi cu 
siguranţă îţi vei găsi un nou loc de muncă dacă asta îţi doreşti. 
Noroc: Adevărul este că norocul nu ţi-a surâs prea des în ultima 
vreme. Iar dacă a făcut-o, a fost mai degrabă datorită eforturilor tale 
şi dorinţei de a reuşi cu orice preţ. Destinul îţi pregăteşte surprize în 
această perioadă şi te vei bucura de o influenţă pozitivă a astrelor.

  VĂRSĂTOR (20 Ianuarie–18 Februarie)
Dragoste: Ai şansa să cunoşti multi potenţiali parteneri, iar 
magnetismul te ajută să impresionezi pe toată lumea. Cu 
toate acestea, eşti indecisă, aşa că îţi este greu să faci o alegere 
în acest sens. Dincolo de această decizie, dragostea necesită 
disponibilitatea de a-ţi asuma un angajament. Iunie şi septembrie 
sunt lunile în care îţi poţi face noi cunoştinţe, dar nu te lăsa păcălită 
de aparenţe, fiindcă Jupiter va avea grijă ca viaţa ta amoroasă să 
fie plină de iluzii şi promisiuni încălcate. Dacă ai deja o relaţie, 
ai grijă să nu intri în conflict cu partenerul de cuplu, evitând 
discuţiile în contradictoriu.
Bani: Pe plan profesional vei avea parte de satisfacţii majore. 
Vei avea de încheiat multe contracte, însă rezultatele se vor lăsa 
aşteptate. Cu toate acestea, pe plan financiar se anunţă o influenţă 
pozitivă din partea astrelor. Important este să te odihneşti mai 
mult şi să încerci să nu te mai cerţi cu colegii de la locul de muncă. 
Dacă iei în calcul şi potenţiale dezamăgiri, nimic nu îţi poate 
împiedica ascensiunea profesională.
Noroc: Va trebui să te bazezi pe forţele tale dacă vrei să ai noroc în 
această vară. Nu te da peste cap, totuşi, şi încearcă să nu investeşti 
bani sau să faci pariuri, pentru că vei pierde.

  PEȘTi (19 Februarie–20 Martie)
Dragoste: Pe plan sentimental se anunţă conflicte. Există şanse 
să fii rănită de partener sau chiar să se ajungă la despărţire. Chiar 
şi cuplurile sudate, care au ani buni de convieţuire la activ, vor 
întâmpina dificultăţi. Celor singuri nu le este recomandat să îşi 
caute pe cineva în sezpnul estival, întrucât vor întâmpina dificultăţi 
şi riscă să se aleagă cu o inimă frântă.
Bani: Va trebui să faci faţă unor cheltuieli majore, poate pentru 
a achiziţiona o casă, o maşină sau echipamente noi pentru locul 
de muncă. Deşi ţi se pare că a dat ghinionul peste tine, ai face 
bine să te gândeşti la o schimbare în carieră şi să ciuleşti urechile, 
fiindcă nu ştii de unde sare iepurele.
Noroc: Acest semn zodiacal este cel pe care norocul îl va 
ocoli, din păcate, în această perioadă. Aşadar, evită cheltuielile 
inutile, investiţiile şi parteneriatele pentru o vreme. Încearcă să 
economiseşti şi fii cu ochii în patru în relaţiile cu cei din jur, în 
special în ceea ce priveşte relaţiile profesionale.

horoscop estival - Cum stai cu dragostea, banii şi norocul în vara lui 2015

– Domnule director, casierul nostru a disparut ! ii spune secretara directorului unei banci.
– Controlati seiful ! raspunde acesta precipitat.
Secretara revine dupa citeva momente:
– Domnule director, ... ! (Continuarea anecdotei va rezulta după dezlegarea corectă a integramei.)

În această integramă se folosește ortografia cu î



ROMÂNIA
JUDETUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  UNGHENI
Nr. 3863 din 30.06.2015

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30.06.2015, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului 
Local al orașului Ungheni, la care participă un număr de 14 consilieri 
locali, ședinţa fiind legal constituită. Absentează  dna. consilier Buta 
Monica Valentina. Participă la ședința consiliului dl. Pătran Aurelian, 
administrator public, dl. Iernuțean Traian, cetățean al orașului Ungheni. 
Dl. primar nu participă la ședință.

Dna. Moldovan Crinișoara - președinte de ședință prezintă 
Convocatorul nr. 3751 din 26.06.2015 prin care a fost convocat Consiliul 
Local al orașului Ungheni în ședinţă ordinară, 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 modificarea statului de funcții și a 
organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Orașului 
Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional de 
modificare a art. 36 din contractul de Delegare, precum și Politica 
Tarifară - anexă la Contractul de Delegare - actualizate în concordanță 
cu Actul adițional nr. 2 la Contractul de Credit - iniţiator primar 
Prodan Victor;

5. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului 
autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest 
Mureș” ajustarea prețurilor și tarifelor aferente Serviciului de apă și 
de canalizare - iniţiator primar Prodan Victor;

6. Diverse.

Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței 
extraordinare a consiliului local din data de 02.06.2015 și se aprobă 
cu 14 voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței 
extraordinare a consiliului local din data de 23.06.2015 și se aprobă cu 
13 voturi pentru și 1 abținere - Nyaradi Ioan (nu a participat la ședință). 
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Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local 

Primăria oraşului Ungheni

Consiliul Local Ungheni O parte dintre consilierii locali ai oraşului Ungheni
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Dna. Moldovan Crinișoara prezintă Nota de suplimentare a ordinei de 
zi nr. 3807/30.06.2015 cuprinzând 1 proiect de hotărâre și anume:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere 
conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă pe domeniul 
public al orașului Ungheni, nr. adm. 430/H, 430/J, precum și acordare 
drept de uz și servitute - inițiator Primar Prodan Victor;

Se supune la vot aprobarea ordinei de zi cu suplimentarea 
solicitată, aceasta aprobându-se cu 14 voturi pentru.

Dna. președinte de ședință prezintă punctul 1 al ordinei de zi 
privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2015. 

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 Ungheni.

Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere - Nyaradi Ioan, adoptându-se 
hotărârea nr. 35/30.06.2015.

Dna. președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind 
modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Orașului Ungheni.

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Ungheni.

Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri - Moldovan Crinișoara, 
Nyaradi Ioan, adoptându-se hotărârea nr. 36/30.06.2015.

Dna. președinte de ședință prezintă punctul 3 al ordinei de zi 
privind aprobarea Statutului Orașului Ungheni.

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 
Ungheni.

Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 14 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 
37/30.06.2015.

Dna. președinte de ședință prezintă punctul 4 al ordinei de zi privind 
aprobarea Actului adițional de modificare a art. 36 din contractul 
de Delegare, precum și Politica Tarifară - anexă la Contractul de 
Delegare - actualizate în concordanță cu Actul adițional nr. 2 la 

Contractul de Credit.
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 
Ungheni.

Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 14 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 
38/30.06.2015.

Dna. președinte de ședință prezintă punctul 5 al ordinei de zi privind 
mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureș” ajustarea prețurilor și tarifelor 
aferente Serviciului de apă și de canalizare.

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 14 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 
39/30.06.2015.

Dna. președinte de ședință prezintă punctul 6 al ordinei de zi 
privind aprobarea lucrărilor de extindere conductă și branșamente 
gaze naturale presiune redusă pe domeniul public al orașului Ungheni, 
nr. adm. 430/H, 430/J, precum și acordare drept de uz și servitute.

Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 14 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 
40/30.06.2015.

Diverse:
Dl. Trif Ioan: - banii alocați parohiilor, suma de 100.000 lei, la ce 

biserici au fost repartizați; Parohia nr. 1 Ungheni solicită bani pentru 
a termina cele 2 turnuri; 

 - buldoexcavatorul nu poate fi închiriat persoanelor juridice,
- podul de la Morești trebuie reabilitat,
- siguranța cetățeanului nu este asigurată, poliția locală exercită 

alte atribuții, numai cele principale nu; să fie montate camere de 
supraveghere în zonele vulnerabile, pentru că au fost prinși bani,

- hotărârile consiliului local să fie publicate pe site,
- dorește să cunoască stadiul realizării canalizării. Dl. Duma Ioan 

Cosmin răspunde: Bani sunt, dar constructorul nu vrea să vină să 
lucreze. Nu vor să facă lucrările care figurează făcute pe hârtie și 
care au fost plătite în trecut. Noi nu vrem să le dăm alți bani, trebuie 

să lucreze pentru banii încasați. Am solicitat un program de lucru, 
conform căruia să avanseze cu lucrările, ei nu au fost de acord cu 
programul nostru și am acceptat noi programul lor, dar nu s-au ținut 
nici de programul acela. Am făcut sesizare către Consiliul Județean, 
către Minister, către Prefectură și acum așteptăm răspunsurile lor. În 
ultima lor adresă solicită o reconciliere, noi nu suntem de acord cu 
nici o reconciliere atâta timp cât li s-a plătit o sumă foarte mare de 
bani și nu vor să vină să lucreze. 

Dl. Teleptean Vasile: - când încep lucrările la blocuri? Dna. secretar 
dă citire raspunsului primit de la Asociația de proprietari nr. 1 Ungheni, 
nr. 62/22.06.2015, înregistrat la Primăria orașului Ungheni sub nr. 
17.422/22.06.2015, cuprinzând doleanțele proprietarilor raportate 
la lucrarea care se dorește a fi executată. 

Dna. Pop Otilia: - lucrările la podul de peste Mureș vor demara 
când se va turna un strat de asfalt la strada Mureșului.

Dl. Ogrean Liviu: - blocurile de la Moară nu sunt racordate la 
canalizare; vegetația de pe domeniul public de la Moară trebuie 
curățată până la casa mortuară și cimitir; taxa de canalizare - oamenii 
profită de niște servicii, sunt racordați la canalizare și nu achită 
taxe de utilizare a canalizării; podul de lângă biserica din Morești 
trebuie reabilitat, calitatea lucrărilor fiind slabă, iar cei răspunzători 
de execuție și recepție, să fie trași la răspundere; situația copiilor din 
Ungheni și satele aparținătoare în sensul încheierii unui contract de 
asistență cu un medic stomatolog pentru asigurarea unui consult 
stomatologic periodic.

Dl. Moldovan Ioan: - propune ca la prima ședință ordinară, să 
existe un raport preliminar de la comisia pentru verificarea lucrărilor 
realizate de culte pe banii publici privind actele depuse la primărie în 
justificarea sumelor acordate.

Dl. Gyulai Jozsef: - căminul cultural din Ungheni poate fi închiriat 
și pentru nunți și înmormântări, sau numai pentru activități culturale? 
Căminul cultural din Ungheni a fost dotat cu mese, veselă, iar în 
momentul de față nu mai există nimic; 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, ședinţa ordinară 
din data de 30 iunie 2015 se încheie.

        Președinte de ședinţă,           Secretar,
         Moldovan Crinișoara              Covrig Daniela

Nu-ți pierde nădejdea
Când ești căzut
Nu-ți pierde nădejdea
Cu tine-i Iisus

Nu-ți pierde nădejdea
Când ești pălmuit
Întoarce obrazul
Și fii fericit

Atunci când necazurile
Vin peste tine
Iisus te încearcă
Iisus e cu tine

Atunci cand dușmanii
Peste tine-or veni
Nu-ți pierde nădejdea
Vei birui

Căci capul plecat
Și inima-nfrântă
Iisus nu o lasă
Iisus o ajută

Nu judeca tu,
Pe cei ce-ți greșesc
Căci Judecătorul
E Tatăl Ceresc

Acolo sus în ceruri
EL ne va judeca

Și fiecare,
Iși va primi răsplata sa 

Dacă-ai făcut bune
Bune vei primi
Iar de-ai facut rele
Vai și amar va fi

Deci aici în viață
Tu fii „cap plecat”
Ca acolo sus
Să nu fii judecat

Și ce fericit
Vei fii în ceruri, sus
Căci Tatăl Ceresc
De-a drepta Sa, te-a pus.

Amin.

Autor:Maria Pintican

Nu-ți pierde nădejdea!

Consilierii locali au solicitat informații cu privire la începerea lucrărilor din zona Blocuri-Gară


