
Consilierii locali din Ungheni au aprobat în şedinţa 
ordinară din luna mai proiectul de hotărâre referi-
tor la asfaltarea străzii Mureşului. Acest proiect pre-
vede “însuşirea şi aprobarea proiectului tehnic şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii - Reabilitare Parte Carosabilă Strada 
Mureşului, Oraşul Ungheni, Judeţul Mureş. 
Aleşii locali au făcut încă un pas spre modernizarea 
străzii, investiţie aşteptată de mult timp nu doar de 
locuitorii de pe această stradă cât şi de cei care doar 
o tranzitează. 

Datele tehnice ale proiectului
Potrivit raportului de specialitate anexat proiectu-
lui de hotărâre specifică faptul că strada Mureşului 
este situată în intravilanul oraşului Ungheni, având 
o lungime de 1,29 kilometri şi o lăţime a părţii 
carosabile de 6 metri. Totodată reabilitarea părţii 
carosabile şi a platformei drumului cuprinde urmă-
torul 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 medie 
de 75 cm 

- Aducerea la cotă a 29 de capace de cămine de ca-
nalizare 
- 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 
pericol permanent pentru circulaţia vehicule-
lor şi a pietonilor, fiind alcătuit din pământ şi 
dintr-o pietruire existentă permeabilă. În timpul 
secetos se produce o cantitate mare de praf în 
zona drumului, astfel reducându-se vizibili-
tatea iar în perioadele ploioase se acumulează 
apă în gropile existente în partea carosabilă şi 
se produce noroi punând în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic”.

Proiectul străzii Mureşului trece de Consiliul Local 

Omagiu adus eroilor la Ungheni
Ziua Eroilor a fost marcată la Ungheni în data de 29 mai 
printr-o ceremonie solemnă la care au luat parte zeci de 
cetăţeni din oraş şi din satele aparţinătoare. Evenimentul a 
început prin intonarea Imnului de Stat al României iar mai 
apoi preoţii din localitate au ţinut o slujbă de pomenire în 
memoria eroilor căzuţi pe câmpul de luptă. La eveniment 
au participat consilieri locali şi reprezentanţii administraţiei 
publice locale, conducerea şcolii gimnaziale din Ungheni 
precum şi alţi oameni de bază ai comunităţii locale.

Cupa Viitorul Darina, un succes
Clubul Sportiv Viitorul Ungheni în colaborare cu Primăria 
și Consiliul Local Ungheni, alte asociaţii şi firme private 
dovedesc în continuare că interesul pentru fotbal, mişcare 
şi o viaţă sănătoasă este la ordinea zilei în oraş. Ultima 
mărturie vie a interesului pentru sport este Cupa Viitorul 
Ungheni care s-a desfăşurat în perioada 16-18 mai. Eveni-
mentul, ajuns la cea de-a treia ediţie, a fost organizat cu 
sprijinul autorităților publice locale din Ungheni.
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Serviciu de Evidenţă a Populaţiei 
modern la Ungheni

Administraţia locală din Ungheni a inaugurat în data de 6 iunie Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor, dotat cu cele mai noi echipamente tehnice existente la ora actuală în 
judeţ. La eveniment au fost prezenţi, alături de primarul Victor Prodan și o parte dintre consilierii 
locali ai oraşului, reprezentanţi ai diverselor instituţii locale alături de preşedintele Consiliului 
Judeţean Mureş, Ciprian Dobre. 
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Strada Mureşului din Ungheni va fi asfaltată



Consiliul Judeţean Mureş investeşte în acest an 
suma de trei milioane de lei în Aeroportul Tran-
silvania din Ungheni. Este vorba despre o nouă 
cale de acces la aeroport dar şi despre moder-
nizarea parcării acestuia. Accesul la Aeroportul 
Internaţional Transilvania se va realiza pe un drum 
paralel cu E 60, care se va construi de la sensul gi-
ratoriu, spre Parcul Industrial. Noul acces în Aero-
port va avea rolul decongestionării traficului pe 
drumul naţional DN 15 – E60. Obiectivul se află 
în faza avizării Planului Urbanistic Zonal, urmând 
demararea studiilor şi întocmirea documentaţiei 
tehnice, pentru realizarea investiţiei.
Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian 
Dobre, a declarat că „prin această investiţie, pa-
sagerii companiilor aeriene care operează pe 
Aeroportul Transilvania şi însoţitorii acestora vor 
beneficia de un grad sporit de confort. Facem, ast-
fel, încă un pas spre ceea ce înseamnă un adevărat 
aeroport internaţional. De asemenea, investiţia 
contribuie la siguranţa traficului rutier pe drumul 
european E60. Nu în ultimul rând, trebuie să su-
bliniem faptul că proiectul este încadrat într-o vizi-
une mai amplă, ce cuprinde, printr-un nod rutier, 
conexiunea Aeroportului Transilvania cu viitoarea 
Autostradă Tîrgu Mureş-Câmpia Turzii. Zona 
Aeroportului este, de altfel, cea în care proiectăm 
construirea încă a unui parc industrial. Vom reuşi 
astfel să oferim un pachet de infrastructură in-
tegrat, fapt care va duce la un interes sporit din 
partea investitorilor pentru zona judeţului Mureş, 
care va fi legat de Vestul Europei prin toate căile 
de transport”. Execuţia lucrării se va realiza în 
perioada 2014-2015 şi constă, pe lângă noul acces 
rutier, în sistematizarea, modernizarea şi dotarea 
specifică a parcării Aeroportului. Valoarea alocată 
pentru anul 2014 este de 3.000.000 lei.

Aeroportul, un vector de dezvoltare 
pentru Ungheni  
Liderul CJ Mureş, Ciprian Dobre a mai precizat că 
alături de construcţia Autostrăzii Câmpia Turzii-
Tîrgu-Mureş,dezvoltarea Aeroportului Transil-
va nia va contribui decisiv la crearea de locuri 
de muncă în Ungheni şi satele aparţinătoare şi 
totodată la dezvoltarea pe termen lung a oraşului. 
“Trebuie precizat faptul că oraşul Ungheni este 
unul dintre punctele strategice în dezvoltarea 
judeţului. Prin amplasarea sa, oraşul Ungheni va 
beneficia de o serie de fonduri şi posibilităţi de 
dezvoltare extraordinare în următorii ani. Avem 
autostrada care va trece pe acolo, avem Aeropor-
tul care va deveni unul important pentru întrea-
ga ţară. Acest lucru nu va aduce decât beneficii 
pentru administraţia publică din oraşul Ungheni 
şi satele aparţinătoare şi pentru fiecare dintre lo-
cuitori săi.” a mai spus preşedintele Ciprian Dobre. 

Despre Aeroportul Transilvania 
Strategia de dezvoltare a Aeroportului Târgu 
Mureş gândită şi pusă în practică de conducerea 
executivă se bazează pe exploatarea raţională a 
fantasticului potenţial turistic prin curse charter, 
a potenţialului economic cu resurse naturale bo-
gate cu mână de lucru ieftină şi calificată prin curse 
cargo. Parcul Industrial din vecinătatea Aeropor-
tului Târgu Mureş, creează un centru bogat de 
mărfuri şi produse industriale care alături de cele-
lalte produse agricole din zonă şi a celor deja recu-
noscute pe plan internaţional în domeniu textil, 
pielărie, medicamente, mână de lucru ieftină, mo-
bilier trebuiesc distribuite pe piaţa româneasca şi 
pe cea internaţională. Prin justa coordonare între 
transportul rutier asigurat prin poziţionarea la 
100 metri a şoselei europene E 60, cu cel feroviar 

asigurat prin linia ferată Târgu Mureş - Războieni 
- poziţionată la 600 metri, transportul aerian la 
Aeroportul Târgu Mureş are un viitor deosebit 
în transportul cargo. Parcul Industrial Platforma 
Vidrasău are locaţia de 20,1 ha în partea de nord 
a Aeroportului Târgu Mureş, iar interesul major 

mani festat din fazele incipiente din partea inves-
titorilor din întreaga lume a determinat Consiliul 
Judeţean Mureş să asigure o rezervă de dezvoltare 
de încă 20 ha a Parcului Industrial.

Punctele forte 
ale Aeroportului Transilvania: 
- Poziţie geografică favorabilă
- Resurse naturale de importanţă naţională 
- Infrastructură dezvoltată 
- Mediu de afaceri favorabil investiţiilor străine 
- Sector industrial important cu specializări unice 
în ţară  
- Condiţii favorabile de dezvoltare a agriculturii 
- Potenţial turistic deosebit 
- Forţă de muncă de înaltă calificare 
- Diversitate culturală şi lingvistică 
- Disponibilitate pentru colaborare a autorităţilor 
publice locale.
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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. 

La alegerile europarlamentare din oraşul Ungh-
eni şi satele aparţinătoare au votat 2401 cetăţeni 
iar victoria obţinută de reprezentanţii Partidului 
Naţional Liberal a fost una categorică. Liberalii au 
primit 1147 de voturi, adică 47,77% dintre votu-
rile valabil exprimate. 
Pe locul al doilea în clasamentul partidelor s-a 
situat Alianţa PSD-UNPR-PC cu un scor de 
22,16% (532 de voturi). Locul al treilea a fost ocu-
pat de candidaţii Partidului Democrat Liberal 
care au obţinut 187 de voturi şi un scor electoral 
de 7,79%, aceştia fiind urmaţi de UDMR cu un 
scor de 5,04% (121 de voturi). Partidul Mişcarea 
Populară a obţinut 1,79% din voturi, adică doar 
43 de sufragii. Pe lista candidaţilor au mai fost 
înregistrate 87 de voturi pentru candidatul in-
dependent, Mircea Diaconu (3,62%) şi o valoare 
de 5,71% pentru celelalte formaţiuni politice. 
Totodată un număr de 147 de voturi au fost de-
clarate nule de către reprezentanţii secţiilor de 
votare din localităţile Ungheni, Moreşti, Şăuşa, 
Vidrasău, Cerghizel şi Cerghid. „Ceea ce mă 
bucură este faptul că în oraşul Ungheni şi satele 
aparţinătoare alegerile s-au desfăşurat într-un 
mod civilizat, fără a exista suspiciuni de fraudă 
sau probleme în secţiile de vot. În numele filia-
lei din Ungheni a Partidului Naţional Liberal le 
mulţumesc tuturor celor care au ieşit la vot şi au 

ales să acorde încrederea candidaţilor de pe lista 
PNL pentru Parlamentul European. Totodată, 
personal le mulţumesc şi celor care au ţinut 
cont de acest drept constituţional, de a vota, 
însă au ales să dea votul celorlalte partide sau 
candidaţilor independenţi. Prin acest exerciţiu 
democratic, întreaga comunitate din Ungheni 
a demonstrat că este implicată în viaţa socială, 

politică şi economică din România şi din Europa. 
Cetăţenii din Ungheni au demonstrat că sunt și 
europeni.” a declarat primarul Victor Prodan, 
președintele PNL Ungheni. 

Rezultate la nivel naţional 
La nivel naţional, Alianţa PSD-PC-UNPR a obţinut 
un scor de 37,6%, fiind urmată de PNL cu 15%, 

PDL cu 12,23%, Mircea Diaconu cu 6,81%, UDMR 
cu 6,3%, şi PMP cu 6,21%. Surpriza scrutinului 
este că Mircea Diaconu, care a candidat ca inde-
pendent, a obţinut mai multe voturi decât PMP-
ul condus de Elena Udrea. După redistribuire, 
Alianţa PSD-PC-UNPR îşi adjudecă 16 mandate, 
PNL-6, PDL -5, UDMR şi PMP câte două, iar un 
mandat a fost câştigat de Mircea Diaconu, potri-
vit rezultatelor finale BEC la alegerile europarla-
mentare 2014. 

CJ Mureş investeşte 3 milioane de lei la Ungheni

Activitate intensă 
la Aeroportul Transilvania

Planul parcării de la Aeroportul Transilvania

Alegeri Europarlamentare în Ungheni

România şi-a ales europarlamentarii

Alegerile Europarlamentare 
desfăşurate în data de 25 mai



Cu ocazia zilei de 1 iunie, ziua în care este marcată 
Ziua Internațională a Copilului, Şcoala Gimnazială 
“Emil Drăgan” în colaborare cu Ansamblul de Co-
pii “Hora” din Ungheni au oferit o rază de speranţă 
şi fericire pe chipurile a 34 de copii de la Com-
plexul de Case de Tip Familial Sâncraiu de Mureş.
Pe parcursul întregii zile de 30 mai, micuţii au avut 
ocazia să viziteze Aeroportul Transilvania, să parti-
cipe la un spectacol artistic pregătit special pentru 
ei şi să primească diverse cadouri provenite din 
donaţiile făcute de către cadrele didactice. 

Ziua copilului, prilej de fericire 
Ziua Copilului, este un prilej de a oferi sprijin co-
piilor, de a inspira comunitatea şi familia noastră, 
de a aprecia şi de a iubi. Ea conferă an de an un 
prilej de mare bucurie, o întâlnire fericită a celor 
mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor 
atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea la acţiuni 
şi evenimente inedite, atractive pentru cei mici şi 
aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari.

Prin intermediul proiectului “Întinde-mi  mânuţa 
ta!”, aflat  la a doua ediţie, coordonatorii: director 
prof. Carolina Oltean şi Ilie Ilieş, instructor core-
graf al Ansamblului Folcloric “Hora”, sprijiniţi de  
cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială “Emil 
Drăgan” au dorit să aducă un zâmbet pe chipurile 
copiilor aflaţi în  Complexul de Case de Tip Fami-
lial Sâncraiu de Mureş.
Proiectul a oferit o astfel de ocazie, de întâl-
nire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume 
inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: 
lumea copiilor. “Dacă în general, în această zi, 
mulţi dintre noi ne gândim doar la copiii noştri 
sau la cei foarte apropiaţi de noi, şcoala pe care 
eu o conduc împreună cu Ansamblul Hora ne-am 
gândit să oferim o rază de speranţă pe chipurile 
unor copii vitregiţi de soartă. Nu este vina lor că 
au fost părăsiţi sau că au ajuns în casele de tip 
familial. Este însă de datoria noastră, ca societate 
civilă, ca cetăţeni să avem grijă de ei. De aceea şi 
şcoala noastră a ales să le ofere un spectacol cul-

tural, o vizită la Aeroportul Transilvania şi am luat 
masa împreună cu ei la Restaurantul Terra din 
Ungheni”a declarat directorul şcolii din Ungheni, 
Carolina Oltean. 

O zi plină de surprize
Activităţile organizate în data de 30.05.2014 
au  debutat cu primirea celor 34 de copii şi a 
însoţitorilor acestora într-un cadru festiv. O 
primă activitate a constat în vizitarea Aeropor-
tului “Transilvania”, fiind urmată de activităţi de 
socializare organizate în incinta şcolii, care au 
oferit prilejul strângerii legăturilor dintre copii. La 
Căminul Cultural din localitate a avut loc un spec-
tacol caritabil, constând în prezentarea unor cân-
tece susţinute de Corul “Andantino” şi elevii şolii, 
a unei scenete şi nu în ultimul rând  dansuri mo-
derne, dansuri populare prezentate de  Ansamblul  
de Copii “Hora” Ungheni. Această zi deosebită s-a 
încheiat cu o discotecă la care au participat atât 
cei mici, cât şi cei mari. Din donaţiile oferite din su-

flet de elevi, părinţi, cadre didactice şi autorităţile 
locale au fost oferite cadouri fiecărui copil. “Pe 
parcursul întregii zile au fost alături de noi doam-
na inspector şcolar Irimie-Matei Ca melia şi dom-
nul Şuşcă Alexandru de la Poliţia Locală Ungheni. 
Considerăm că obiectivele acestui pro iect au fost 
atinse atâta vreme cât, măcar pentru o zi, am 
reuşit să aducem un zâmbet pe chipurile acestor 
copii, să le fim aproape, să fim consideraţi priete-
nii lor. Mulţumim şi pe această cale tuturor celor 
implicaţi în proiect şi sperăm ca acesta să devină o 
tradiţie. Cred că prin acţiunea noastră am încercat 
să ţinem cont de un citat celebru al lui Wilhelm 
Wundt care spune că “Cel ce a avut o copilărie 
luminoasă şi fericită şi-a adunat comoara nesecată 
în care-şi găseşte mângâiere şi-n cele mai dureroa-
se clipe ale vieţii”. Asta am încercat să oferim şi noi 
de Ziua Copilului, patina mângâiere pentru aceşti 
copii care sunt ai societăţii mureşene. Şi fiecare 
dintre noi se poate considera părintele lor.”, a mai 
spus Carolina Oltean. 
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Ziua Eroilor a fost marcată la Ungheni în data 
de 29 mai printr-o ceremonie solemnă la care au 
luat parte zeci de cetăţeni din oraş şi din satele 
aparţinătoare. Evenimentul a început prin in-
tonarea Imnului de Stat al României iar mai apoi 
preoţii din localitate au ţinut o slujbă de pomeni-
re în memoria eroilor căzuţi pe câmpul de luptă. 
La eveniment au participat consilieri locali şi 
reprezentanţii administraţiei publice locale, 
conducerea şcolii gimnaziale din Ungheni pre-
cum şi alţi oameni de bază ai comunităţii locale. 
Totodată au fost rostite şi scurte alocuţiuni în 
care oamenilor le-a fost reamintită importanţa 
acestei zile şi totodată au fost rememorate 
faptele de vitejie ale eroilor căzuţi la datorie atât 
în judeţul Mureş cât şi în întreaga ţară. “Ziua 
aceasta are o dublă semnificaţie extrem de 
importantă atât pentru mureşeni cât şi pentru 
toţi românii. Pe de o parte sărbătorim Înălţarea 
Domnului, un moment religios extrem de im-
portant pentru toţi creştinii. Cea de-a doua 
semnificaţie este legată de Ziua Eroilor în care 
fiecare dintre noi are obligaţia morală de a cin-
sti jertfa soldaţilor care şi-au dat viaţa pentru 
liniştea şi siguranţa noastră. Vă îndemn, aşadar, 
să respectăm împreună această zi specială şi să 
o cinstim aşa cum se cuvine.”, a declarat prima-
rul oraşului, Victor Prodan . Ultimul moment al 
ceremonialului a fost depunerea de coroane la 
monumentul din faţa primăriei din localitate. 
Printre cei care au depus aceste coroane se 
numără reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliu-
lui Local, alte instituţii publice, şcoala şi alte 
organizaţii care îşi desfăşoară activitatea în oraş 
şi satele aparţinătoare. 

Ziua Înălţării Domnului 
Înălţarea Domnului este prăznuită la 40 de zile 
după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după 
Paşti. Este cunoscută în popor şi sub denumirea 
de Ispas. În această zi creştinii se salută cu “Hris-
tos S-a înălţat!” şi “Adevărat S-a înălţat!”. Hris-
tos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, 
în văzul Apostolilor şi a doi îngeri. Îngerii le-au 
vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hris-
tos, ca aceştia să nu se lase copleşiţi de durerea 
despărţirii. Cea mai veche menţiune despre 
sărbătoarea Înălţării Domnului o găsim la Euse-
biu din Cezareea, în lucrarea “Despre sărbătoarea 
Paştilor”, compusă în anul 332. Din această lu-
crare reiese că Înălţarea Domnului era sărbătorită 
în acea vreme odată cu Rusaliile, la 50 de zile de 
la Învierea lui Hristos. Spre sfârşitul secolului al IV-
lea, începutul secolului V, sărbătoarea Înălţării s-a 
despărţit de cea a Pogorârii Sfântului Duh (Ru-
saliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după Înviere, 
dată care va rămâne stabilită pentru totdeauna 
în calendarul bisericesc. 

Ziua eroilor căzuţi pe câmpul de luptă 
În semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem 
al sutelor de mii de ostași căzuți la datorie în tim-
pul Primului Război Mondial, Tratatul de la Ver-
sailles, semnat de fostele țări beligerante în 1919, 
prevedea, printre altele, obligativitatea întreținerii 
mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile sta-
telor respective, precum și a operelor comemora-
tive de război dedicate acestora. În România, care 
a pierdut în prima mare conflagrație a secolului 
al XX-lea aproape un milion de militari și civili, 
concretizarea prevederilor actului de la Versailles 

s-a făcut prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 
— care a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită 
cu prilejul Zilei Înălțării Domnului Iisus Hristos, 
dată decretată sărbătoare națională a poporului 
român. Țara noastră a devenit astfel primul stat 
care i-a asimilat pe eroii străini celor naționali. Un 
rol important în omagierea Eroilor căzuți la dato-
rie l-a avut Societatea ‘’Mormintele Eroilor Căzuți 
în Război’’ (înființată în 1919) și transformată 
ulterior, în 1927, în Societatea ‘’Cultul Eroilor’’. 
Datorită acestei organizații, aflată sub înaltul pa-
tronaj al Reginei Maria, în anul 1923 a fost inau-
gurat Mormântul Ostașului Necunoscut, am-
plasat inițial în fața Muzeului Militar Național din 
Parcul Carol. De asemenea, Societatea, care de la 
1 august 1940 s-a numit ‘’Așezământul Național 
Regina Maria’’, a avut o activitate prodigioasă, 
manifestată inclusiv prin construirea, în perioada 
interbelică, a numeroase monumente și plăci 
comemorative în aproape toate localitățile țării.

“Întinde-mi mânuţa ta!” de 1 iunie

Omagiu adus eroilor la Ungheni

Copiii au avut ocazia să vadă 
diverse aeronave de pasageri Cei mici în vizită la Aeroportul Transilvania Petrecere de 1 iunie pentru copii

Oficialitățile la Ziua Eroilor

Instituțiile au depus coroane de flori

Preoții au ținut o slujbă de pomenire 
în memoria eroilor



Administraţia locală din Ungheni a inaugurat în 
data de 6 iunie Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor, dotat cu cele mai noi 
echipamente tehnice existente la ora actuală în 
judeţ. La eveniment au fost prezenţi, alături de pri-
marul Victor Prodan și o parte dintre consilierii lo-
cali ai oraşului, reprezentanţi ai diverselor instituţii 
locale alături de preşedintele Consiliului Judeţean 
Mureş, Ciprian Dobre. 

15000 de cetăţeni deserviţi
Acest serviciu va deservi, pe lângă orașul Ungheni și 
satele aparținătoare, comunele Sânpaul și Gheor-
ghe Doja. În total, aproximativ 14.700 locuitori din 
Ungheni și localitățile învecinate vor beneficia de 
servicii de calitate, la întocmirea și eliberarea ac-
telor normative de evidență a persoanelor şi stare 
civilă. Principalul motiv pentru care Primăria Un-
gheni în frunte cu primarul Victor Prodan au pro-
movat această iniţiativă este scutirea locuitorilor 
de drumurile la Tîrgu-Mureş, de bani cheltuiţi şi 
totodată timp pierdut la cozi. Totodată, potrivit 
primarului Victor Prodan, populaţia din satele 
aparţinătoare este îmbătrânită iar un astfel de 
serviciu vine în special în sprijinul celor care au 
nevoie de o rezolvare a problemelor legate de ac-
tele de stare civilă şi evidenţă a populaţiei într-un 
timp cât mai scurt. Edilul local a mulţumit în spe-
cial consilierilor locali care au înţeles necesitatea 
acestui serviciu din cadrul Primăriei şi care au 
votat pentru acest proiect. „Vreau să mulţumesc 
în primul rând doamnei Codruţa Sava, care din 
prima zi când am venit cu această propunere a 
fost trup şi suflet pentru oraşul Ungheni şi pentru 
a face acest serviciu în cadrul Primăriei. Vreau să 
le mulţumesc şi primarilor de la Sânpaul şi Gheor-
ghe Doja care sunt implicaţi în acest proiect ce 
deserveşte trei localităţi şi aproximativ 15.000 de 
locuitori. Totodată merită mulţumiri consilierii lo-
cali care au votat pentru acest proiect pentru că 

trebuie să ştiţi şi locuitorii trebuie să ştie că a fost 
o luptă în Consiliul Local pentru a face acest ser-
viciu. Unii dintre aleşii locali au pus foarte multe 
piedici acestui proiect afirmând că nu este folosi-
tor pentru populaţie. Am dovedit şi vom dovedi 
că este o investiţie bună şi locuitorii vor aprecia 
acest lucru” a spus edilul local. 

Dobre: “Un pas înainte 
pentru Ungheni” 
Invitatul de onoare al evenimentului a fost 
preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian 
Dobre. Acesta şi-a început discursul prin a-i felici-
ta pe cei din cadrul Primăriei care au făcut posibilă 
deschiderea serviciului în cadrul instituţiei din 
Ungheni. Totodată acesta a reamintit primii paşi 
făcuţi pentru aducerea serviciilor de acest tip 
mai aproape de cetăţeni. “Încă din perioada în 
care eram prefectul județului Mureș am realizat 
proiecte care au pus serviciul public în slujba 
cetățeanului: modernizarea Serviciilor Paşapoarte, 
Permise şi Înmatriculări Auto a devenit un model 

de succes, preluat și aplicat la nivel național. Mai 
apoi, înființarea oficiilor prefecturale din Reghin, 
Sighișoara și Târnăveni a însemnat încă un pas 
în apropierea administrației de cetățeni. Inau-
gurarea la Ungheni a celui de-al 13-lea punct de 
lucru al Serviciului Public Comunitar de Evidență 
a Persoanelor face parte din eforturile prin care 
serviciile publice de la nivelul județului Mureș tre-
buie să fie caracterizate de eficiență, proximitate 
și profesionalism.”, a declarat președintele Con-
siliului Județean Mureș, Ciprian Dobre. Acesta a 
apreciat efortul depus de administraţia publică 
locală în sprijinul cetăţenilor. “Constat că oraşul 
Ungheni face un pas înainte în ceea ce priveşte 
moder nizarea instituţiilor locale. Faptul că astăzi 
avem un astfel de serviciu este un pas înainte iar 
acest lucru trebuie subliniat din capul locului. Am 
înţeles că tot în cadrul Primăriei se pot plăti şi ta-
xele pentru toate documentele. Astfel cetăţeanul 
din Ungheni îşi poate rezolva o problemă în doar 
câteva minute fără a se deplasa la Tîrgu-Mureş, 
fără a cheltui bani în plus şi fără a pierde timp la 

cozi. Vă felicit pentru că aţi reuşit să aduceţi acest 
serviciu aproape de cetăţeni.” a mai spus liderul 
Consiliului Judeţean. 
Primarul Victor Prodan a tras însă un semnal de 
alarmă în ceea ce priveşte activitatea consilierilor 
care s-au opus proiectului legat de înfiinţarea Ser-
viciului de Evidenţă a Persoanelor.  Acesta a făcut 
un nou apel către aleşii locali prin care a cerut 
ca aceştia să respecte interesul cetăţenilor şi să 
nu blocheze în Consiliul Local proiectele pentru 
viitorul oraşului. 
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Clubul Sportiv Viitorul Ungheni în colaborare cu 
Primăria și Consiliul Local Ungheni, alte asociaţii 
şi firme private dovedesc în continuare că intere-
sul pentru fotbal, mişcare şi o viaţă sănătoasă este 
la ordinea zilei în oraş. Ultima mărturie vie a in-
teresului pentru sport este Cupa Viitorul Ungheni 
care s-a desfăşurat în perioada 16-18 mai. 
Evenimentul, ajuns la cea de-a treia ediţie, a fost 
organizat cu sprijinul autorităților publice locale 
din Ungheni. “Dacă anii trecuți această competiție 
s-a desfășurat la două categorii de vârstă, anul 
acesta am reușit să organizăm cel mai mare tur-
neu din zonă, cu participarea a 60 de echipe la 
5 categorii diferite de vârstă: 2003, 2004, 2005, 
2006 și ”piticii” de 2007. Printre echipele partici-
pante s-au numărat CFR Cluj, FC Brașov, Petrolul 
Ploiești, FC Odorhei, iar Ungheniul a fost părtaș la 
un adevărat regal fotbalistic, oferit de peste 900 
de copii, care s-au bucurat din plin de condițiile 
ireproșabile de organizare, de baza sportivă, dar și 
de cazare.” a declarant Cristian Duran, antrenor şi 
organizator al evenimentului. 

Sute de copii înscrişi în competiţie
Meciurile s-au desfășurat pe stadionul din Un-
gheni, pe iarbă, cât și pe sintetic, dar și pe tere-
nurile Complexului Darina. Micuții fotbaliști din 
Ungheni au reușit să păstreze o cupă în vitrina 
clubului, prin grupa de 2003, care a ocupat un 
onorabil loc 3, după ce a învins în finala mică 
o echipa mult mai bine cotată și anume CSS 
Brașovia, cu scorul de 2-0. La aceeași categorie 
de vârstă, clubul de fotbal din Ungheni a obţinut 
şi un premiu individual, prin Săliștean Szabolcs, 
care a fost desemnat cel mai bun jucător al cat-
egoriei sale. CS Viitorul Ungheni a participat la 
toate categoriile de vârstă,  la unele grupe chiar 
și cu două echipe. Dezvoltarea clubului Viitorul 
Ungheni a fost continuă, ajungându-se ca în ziua 
de azi, după 10 ani de activitate, să aibă peste 60 
de copii, dar și o echipă înscrisă în liga a IV-a.

Noutăţi şi dezvoltare 
la CS Viitorul Ungheni 
Rezultatele nu au întârziat să apară și după ce 

grupa de U15 a reușit să ocupe locul 2 la cel mai 
vechi turneu din Franța, au reușit sa termine și 
campionatul de juniori C, pe același loc 2. Juniorii 
D ( 2001-2002 ) au reușit să termine campionatul 
pe un onorabil loc 4, iar juniorii E ( 2003-2004 ) 
au reușit surpriza campionatului, clasându-se pe 
podium, pe locul 3, în fața unor echipe mult mai 
bine cotate. Să nu uităm nici de seniori, care la 
prima participare în liga a IV-a, au terminat pe 
locul 6, într-o serie cu 18 echipe, fiind încă în 
cursa pentru Cupa României. Un pas important 
în dezvoltarea clubului a fost făcut recent, când 
preşedintele clubului de fotbal Viitorul Ungheni, 
Cristian Duran, a fost ales membru în comitetul 
executiv al AJF. “De acum înainte vom putea spe-
ra la o îmbunătățire a nivelului fotbalului de copii 
și juniori și nu numai, în județul nostru. Alegerea 
mea în cadrul acestui for dar şi rezultatele pe care 

le-am obţinut în competiţiile de până acum mă 
fac să fiu mândru de clubul nostru. Este un club al 
locuitorilor din Ungheni şi a satelor aparţinătoare, 
însă am dovedit că putem fi un club cunoscut 
şi apreciat în întregul judeţ şi nu numai. Nu ne 
rămâne decât să mergem mai departe cu activita-
tea şi competiţiile noastre şi să sperăm că ne vom 
dezvolta pe viitor.”, a mai adăugat Cristian Duran.  
Pentru sprijinul oferit în organizarea Cupei 
Viitorul Darina dar în participarea şi organizarea 
altor competiţii, conducerea CS Viitorul Un gheni 
mulţumeşte Primăriei și Consiliului Local Un-
gheni, dar și sponsorilor Puiul de Crăiești, Allcol-
ors, Retacom, Dudatrans, Tiger Security. Toate 
aceste activităţi vor duce în viitor la un progres 
continuu a fotbalului, dar și a comunității din 
Ungheni, clubul fiind un ambasador de nădejde 
a acestui micuț oraș.

Serviciu de Evidenţă a Populaţiei modern la Ungheni

Ciprian Dobre a felicitat Primăria Ungheni pentru investiţia făcută

Serviciul şi-a început activitatea

O parte dintre invitaţii prezenţi 
la eveniment

Cupa Viitorul Darina, un succes

Echipa CS Viitorul, apreciată la Ungheni

Echipa de seniori CS Viitorul Ungheni

Un adevărat campion



Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian 
Dobre a acordat un interviu publicaţiei Opinia de 
Ungheni în care a făcut o analiză a principalelor 
proiecte cuprinse în strategia de dezvoltare a 
judeţului, care au o legătură directă cu oraşul şi 
satele aparţinătoare. Astfel, liderul CJ Mureş a afir-
mat că poziţia şi rolul oraşului sunt puncte strate-
gice în viitorul judeţului, datorită investiţiilor care se 
fac şi se vor face în această zonă. Este vorba despre 
Aeroportul Transilvania, autostrada Câmpia Turzii-
Târgu-Mureş, sensul giratoriu şi calea ferată, toate 
aflate pe teritoriul oraşului sau în satele limitrofe.

Reporter: Cum apreciaţi activitatea adminis
traţiei locale din Ungheni după alegerile din 
anul 2012 şi până în prezent? 
Ciprian Dobre: În primul rând, după 1990, oraşul 
Ungheni are al treilea primar, dacă nu mă înşel. 
Este foarte important ca lumea să ştie că această 
victorie din 2012  de la Primăria oraşului Ungheni 
a lui Victor Prodan este foarte importantă şi este 
un semnal pozitiv pe care Ungheniul, ca oraş, îl dă 
în primul rând investitorilor. În al doilea rând este 
foarte important ca locuitorii să ştie că schim-
barea radicală a administraţiei presupune o nouă 
abordare a fiecărui segment de activitate, de la 
urbanism, investiţii, protecţie socială amenajarea 
teritoriului şi toate acestea în sensul bun al cu-
vântului. Al treilea lucru este că viitorul oraşului 
se schimbă. Practic, intrarea unui om tânăr în 
administraţia publică locală schimbă viitorul 
oraşului Ungheni şi cred că aceste trei direcţii 
mari pot fi observate deja. Faptul că oraşul din 
proximitatea municipiului Târgu-Mureş termină 
anul acesta şi mai apoi în anii următori va ex-
tinde reţeaua de apă şi canalizare în toate zonele 
oraşului, investiţiile private care au creat locuri 
de muncă, investițiile CJ Mureș de la  Aeroportul 
Transilvania, toate acestea vor influenţa în bine 
viaţa oamenilor. 

Rep: Care sunt principalele proiecte de dez
voltare ale oraşului raportate la strategia jude
ţului Mureş pentru următorii ani? 
Ciprian Dobre: Proiectele pe care le are oraşul 
Ungheni în legătură cu dezvoltarea industrială a 
acestei zone sunt foarte importantă din punctul 
nostru de vedere. În primul rând la Ungheni vom 
avea o ieşire de pe autostradă care va deservi 
Ungheniul şi localitatea Sânpaul. De asemenea 
Ungheniul devine foarte important din punctul 
de vedere al intersecţiei inter-nodală a căilor de 
comunicație: cale ferată, aeroport, transport ru-
tier. În acest an 2014 vom începe şi vom termina 
ceea ce am promis în anul 2012 respectiv sensul 
giratoriu de la Moară, unde se intersectează trei 
drumuri, unul naţional (european) şi cele două 
judeţene către Tîrnăveni şi către Acăţari. De 
asemenea în Ungheni avem în vedere o dezvoltare 
a zonei economice în special unde vom avea co-
borârea de pe autostradă. 

Rep: Există trei proiecte mari în acest moment 
pentru Ungheni. Care va fi statutul oraşului în 
următorii ani? 
Ciprian Dobre: La toate cele trei se adaugă şi pro-
iectul mare Transilvania Motor Ring de la Cerghi-

zel. Toate aceste investiţii mari creează premisele 
pentru ca economia pe orizontală să se dezvolte 
într-un ritm alert la Ungheni, mai repede decât 
în alte localităţi ale judeţului Mureş. Oriunde am 
merge în lume, mai ales în țările dezvoltate, vedem 
că pe unde trece un drum important, acolo unde 
este un aeroport, economia prosperă. Din punct 
de vedere economic toate bunurile, toate servici-
ile şi toate persoanele folosesc căi de comunicaţie. 
Două dintre ele dar şi cea de-a treia, calea ferată, 
se regăsesc în Ungheni. Calea de comunicaţie pe 
calea aerului, rutieră prin viitoarea autostradă și 
drumul european şi calea ferată, toate se regăsesc 
la nivelul oraşului Ungheni şi constituie un avantaj 
de care în prezent şi în viitor, Ungheniul va benefi-
cia alături de comuna Sînpaul. 

Rep: Care este relaţia instituţională dintre Con
siliul Judeţean Mureş şi Primăria Ungheni? 
Ciprian Dobre: Este foarte important ca să existe 
o legătură strânsă între preşedintele Consiliului 
Judeţean Mureş şi primarii localităţilor. Relaţia cu 
Victor Prodan, ca primar, este una foarte bună iar 
relaţia instituţională aş califica-o excelentă. Aici 
trebuie adăugat faptul că fără o colaborare şi fără 
multă muncă nu poate exista în nici un fel progres. 

Rep: Probabil locuitorii din Ungheni au auzit că 
la Parcul Auto pentru Sporturi cu Motor sunt 
probleme în ceea ce priveşte constructorul...
Ciprian Dobre: Probleme există întotdeauna 
când ai de-a face cu constructori. Asta să o ştie 
toată lumea şi cred că fiecare doar dacă şi-a che-
mat un constructor să îi înlocuiască un acoperiş 
ştie ce probleme ai pe parcursul unei lucrări. Este 
o lucrare foarte mare, de peste 6 milioane de euro, 
este o lucrare care va ajuta mult la dezvoltarea Un-
gheniului. Acolo constructorul are o rată lunară 

de progres a lucrărilor de 3% în ultimele şase luni. 
Practic se va ajunge la rezilierea contractului cu 
prestatorul din Italia şi vom face licitaţie pentru 
un alt constructor. 

Rep: Legat de proiectele de dezvoltare, care este 
mesajul pentru Consiliul Local Ungheni? 
Ciprian Dobre: Le transmit un mesaj foarte scurt 
şi anume că aceşti consilieri de la tot felul de par-
tide scapă din vedere interesul cetăţeanului din 
Ungheni. Şi le mai transmit un mesaj şi anume că 
dacă împiedică dezvoltarea Ungheniului, investi-
torii vor merge în altă parte. Investitorul nu are 

prea mult timp cu tot felul de consilieri care nu 
ştiu altceva sau nu au în cap altceva decât să pună 
piedici primarului. Asta trebuie să înţeleagă foarte 
bine aceşti consilieri. Fie că renunţă şi atunci să de-
clare făţiş şi public că ei nu doresc dezvoltarea Un-
gheniului şi de aceea blochează proiectele de dez-
voltare, fie să se oprească din asemenea manevre 
cu totul nepotrivite şi să se gândească la locuitorii 
oraşului Ungheni pentru că un investitor nu are 
timp de pierdut. Dacă un investitor a venit şi a 
spus, vreau la Ungheni sau la Sînpaul ori la Târgu-
Mureş, administraţia publică locală trebuie să îi 
pună covorul roşu, nu piedici, nu discuţii sterile. 
Să se decidă aceşti consilieri, fie ies public şi spun, 
da, suntem împotriva dezvoltării economice a 
oraşului Ungheni, fie să abandoneze şi să treacă 
de partea cetăţeanului. 

Rep: Locuitorii oraşului Ungheni ştiu de un pro
iect anunţat de dumneavoastră. Cel al unui nou 
parc industrial...
Ciprian Dobre: Există în primul rând proiectul 
de dezvoltare al parcului industrial deținut de 
Consiliul Judeţean Mureș şi în al doilea rând există 
proiectul de dezvoltare al oraşului Ungheni, pe o 
suprafaţă de teren unde există intenţii de investiţii 
din partea anumitor agenţi economici, care am 
înţeles că sunt blocate de anumiţi consilieri locali 
de pe la diverse partide. 

Rep: Care este mesajul dumneavoastră pentru 
locuitorii din Ungheni şi satele aparţinătoare? 
Ciprian Dobre: Locuitorii din Ungheni trebuie să 
înţeleagă un lucru. Ei trebuie să susţină proiectele 
de dezvoltare ale oraşului în care trăiesc. Pentru 
că dezvoltarea economică aduce locuri de muncă, 
salarii mai bune pentru cei care lucrează deja şi o 
perspectivă pentru copiii lor, acasă la ei în Ungheni. 
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Ciprian Dobre: “Vom susţine mereu dezvoltarea economică în Ungheni“

Preşedintele CJ Mureş, Ciprian Dobre şi primarul de Ungheni, Victor Prodan

Ciprian Dobre, preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş

Aeroportul Transilvania Primăria oraşului Ungheni



ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  UNGHENI
Nr. 3308 din 21.05.2014

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 21.05.2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Lo-
cal al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 15 consilieri 
locali, şedinţa fiind legal constituită. Participă la ședina consiliului 
dna. Suciu Ramona, consilierul personal al primarului orașului 
Un gheni, dl. Pătran Aurelian, administrator public și un grup de 
cetățeni ai orașului Ungheni. 
Dl. Trif Ioan, preşedintele de şedinţă, prezintă Dispoziţia prima-
rului orașului Ungheni nr. 502 din 17.05.2014 prin care a fost con-
vocat Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă ordinară, cu 
următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului - teren 
înscris în C.F. nr. 50491/Ungheni, nr. cad. 50491, în suprafață totală 
de 484.003 m.p. din perimetrul islazului orașului Ungheni, în două 
parcele noi - iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind întocmirea caietelor de sarcini și a 
contractului cadru în vederea închirierii unor trupuri de pășune, 
proprietate privată a orașului Ungheni - iniţiator primar Prodan Vic-
tor;
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor 
de închiriere pentru locuințele ANL - iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului 
autorității de a vota în A.G.A. a A.D.I. „Aqua Invest Mureș” ajusta-
rea prețurilor și tarifelor aferente Serviciului de apă și canalizare - 
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 rea-
lizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului de prin-
cipiu 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;
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 rea-
lizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului de prin-
cipiu 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;
7. 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 rea-
lizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului de prin-
cipiu al întreprinderii solicitante S.C. Confo Mex S.R.L de a benefi-
cia 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;
8. 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 rea-
lizate în Parcul Industrial Mureș, pentru atestarea dreptului de prin-
cipiu al întreprinderii solicitante S.C. Allcolors Serv S.R.L. de a bene-
ficia 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;
9. 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 fis-
cale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate de Orașul 
Ungheni, județul Mureș - iniţiator primar Prodan Victor;
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Un-
gheni pe anul 2014 - iniţiator primar Prodan Victor;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Re-
abilitare parte carosabilă strada Mureșului, oraș Ungheni, județul 
Mureș”
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Amenajare șanțuri, rigole și podețe pe strada Mureșului, oraș Un-
gheni, județul Mureș”

13. Diverse.

Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt completări la procesul 
verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 29 aprilie 2014. 
Se supune la vot procesul verbal din data de 29.04.2014, se aprobă 
cu 15 voturi pentru. 
Dl. președinte prezintă Nota de suplimentare a ordinii de zi, prin 
care se solicită introducerea unui punct nou pe ordinea de zi, res-
pectiv „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
al Consiliului Local Ungheni pentru o perioadă de 3 luni (iunie - au-
gust 2014)”. 
Deasemenea dl. Trif Ioan dorește întroducerea pe ordinea de zi a 
unui proiect de hotărâre depus la Primăria orașului Ungheni în 6 de-
cembrie 2013 și care nu a fost supus atenției membrilor Consiliului 
Local până la această dată. Este vorba despre Proiect de hotărâre 
privind modificarea Anexei nr. 1, cap. IX - Taxe speciale, poz. 12 din 
H.C.L. nr. 60/2013, referitoare la taxa de branșare canalizare. 
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea solicitată, aceasta 
aprobându-se cu 8 voturi pentru și 7 abțineri. 
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinei de zi privind 
aprobarea dezlipirii imobilului - teren înscris în C.F. nr. 50491/Un-
gheni, nr. cad. 50491, în suprafață totală de 484.003 m.p. din perime-
trul islazului orașului Ungheni, în două parcele noi.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comi-
sii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
S-au discutat multe aspecte, au fost reluate părerile exprimate în 
ședința precedentă și părerile sunt împărțite vis-a-vis de acest pro-
iect de hotărâre, fiind solicitate noi informații.
Dna. Moldovan Crinișoara propune amânarea aprobării acestui 
proiect de hotărâre până la clarificarea aspectelor ridicate în tim-
pul ședinței de membrii Consiliului, în special dl. Teleptean Vasile și 
anume: prezentarea cererii, identificarea și recuperarea suprafeței de 
teren neproductiv care va întregi pășunea, înaintarea unei informări 
către ANIF prin care să le aducem la cunoștință intenția de a scoate 
din circuitul agricol o suprafață de pășune și pregătirea ofertei în 
vederea scoaterii la vânzare.    
Dl. preşedinte supune la vot amânarea proiectului de hotărâre 
prezentat, se aprobă cu 15 voturi pentru.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind 
întocmirea caietelor de sarcini și a contractului cadru în vederea 
închirierii unor trupuri de pășune, proprietate privată a orașului 
Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comi-
sii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Moldovan Ioan consideră că anexele la proiectul de hotărâre 
sunt incomplete și superficiale și dorește să facă niște modificări și 
completări la caietele de sarcini prezentate. Prezintă în acest sens 
o listă cu criteriile de adjudecare la licitație propuse de comisia de 
specialitate juridică.
Dl. primar propune ca acei consilieri locali care au cunoștințe și 
experiență în domeniu, să participe alături de dl. ing. Platon la în-
tocmirea caietelor de sarcini pentru închirierea pășunilor.
Dl. Moldovan Ioan și dna. Moldovan Crinișoara propun amânarea 
aprobării proiectului de hotărâre.
Dl. preşedinte supune la vot amânarea proiectului de hotărâre 
prezentat, se aprobă cu 15 voturi pentru.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 3 al ordinei de zi privind pre-
lungirea valabilității contractelor de închiriere pentru locuințele ANL.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dna. Moldovan Crinișoara: „Deoarece până în prezent Normele 
metodologice de vânzare a locuințelor ANL nu sunt clare, trebuie să 
aprobăm prelungirea contractelor, dar să fie cu chiria și consumul la zi.”

Dl. Botoș Iacob Dorinel: „La cei peste 35 de ani se majorează chiria?”
Dna. secretar: „Da, conform hotărârii consiliului local din anul 2013.”
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
21/21.05.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 4 al ordinei de zi privind 
mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în A.G.A. a A.D.I. 
„Aqua Invest Mureș” ajustarea prețurilor și tarifelor aferente Servi-
ciului de apă și canalizare.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comi-
sii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Moldovan Ioan: „Sunt de acord cu delegarea d-lui Pătran la acest 
vot de stabilire a prețului, însă aș dori să ridice o problemă și anume 
că 55% din prețul apei este băgat la alte cheltuieli, profitul este de 
14%, ar trebui să-l lase mai jos pentru că noi le-am dat investiția, 
conductele, care pe banii consiliului local sunt făcute.
Dna. Moldovan Crinișoara: „Cei care stau la țară și învestesc să își introducă 
apa, tot ce înseamnă conductă intră în posesia Aquaserv-ului.”  
Dl. Nyaradi Ioan: „Alte cheltuieli materiale e ca și în bugetul local al 
orașului Ungheni, subcapitolul 09 de la fiecare capitol Alte cheltuieli 
materiale și intră acolo tot ce vrea ordonatorul de credite.”
Dl. Trif Ioan: „Din păcate, mulți s-au întrebat cu prețul la apă, de ce e 
așa. Noi nu putem interveni pentru prețul la apă, nu noi îl stabilim, 
doar trimitem un delegat, care ne reprezintă primăria”
Dl. Moldovan Ioan: „Măcar să știe că știm.”
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 
22/21.05.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 5 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 so-
licitante 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.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Trif Ioan: „Acest lucru noi l-am mai făcut pentru societăți, am 
acordat această facilitate, rămâne să vedem dacă suntem de acord 
sau nu să acordăm această facilitate în continuare. Ei desfășoară 
activitatea pe raza orașului Ungheni și toate firmele ar trebui să le 
ajutăm. Din păcate în anul 2013, noi am majorat impozitul la toți cu 
16%, chiar și taxa aceea de 50 lei am majorat-o la 500 lei. În felul aces-
ta noi nu putem ajuta investitorii.Am spus-o și data trecută, este 
Sebeș-ul, lângă Alba Iulia, care a redus impozitul la toate firmele, ca 
să atragă investitori, au acordat facilități. Așa se face, nu prin vânza-
rea pășunii.”
Dna. Pop Otilia: „Strict la subiect, vă rog.”
Dl. Trif Ioan: „Te rog frumos, eu sunt președinte. Eu nu te-am în-
trerupt cât timp ai fost președintă, te rog frumos. Nu fi obraznică!”
Dl. Ogrean Liviu: „Adică Eu sunt președinte și fac ce vreau!”
Dl. Trif Ioan: „Dl. Ogrean, se pot lua măsuri, dacă nu respecți ...” 
Dl. Ogrean Liviu: „Dacă ai motive.”
Dl. Trif Ioan: „Da, am motive, pentru atitudinea pe care o ai în Con-
siliul Local.”
Dl. primar: „Dacă sunteți președinte, nu înseamnă că vorbiți numai 
d-voastră. Lăsați consilierii locali să vorbească! D-voastră puteți să 
umiliți un Consiliu?”
Dl. Trif Ioan: „Dl. primar, nu vă cunoașteți atribuțiunile, din păcate, 
în Consiliul Local. Aveți o singură atribuțiune în Consiliu, să vă 
susțineți proiectele. În rest, modul de organizare aparține exclusiv 
Consiliului Local.”
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Dl. Nyaradi Ioan: „Legat de proiectele de hotărâri de la 5 la 9, este 
o scutire de impozite, într-adevăr unele firme au mai fost scutite 3 
ani cu 200.000 Euro. Se pare că acum legea le permite ca în fiecare 
an să...... Nici nu știu ce să votez, pentru că nu știu ce strategie are 
executivul. S-a propus taxă de branșare la canalizare la cetățeni de 
1.450 lei, acum venim și cerem scutire. Am înțeles că este vorba de 
o scutire de vreo 5 miliarde. Deci la oameni putem lua banii, dar 
pe firme le ajutăm. Aici se lucrează numai în funcție de moment. 
Consiliul a mărit la firme, discriminatoriu, impozitul cu 10% și acum 
venim să-i ajutăm. Dar pe persoanele fizice cine le ajută? Sunteți de 
acord să reducem taxa de branșare la canalizare la 1 leu sau o altă 
sumă? Despre ei nu discutăm. Ar trebui să discutăm pentru că sunt 
implicați în bugetul local. Data trecută ați avut o explicație S-au vo-
tat și sunt prinși în bugetul local. Și aceste sume s-au votat și sunt 
prinse în bugetul local. La ce investiții renunțați? 
Dl. primar: Să știți, dl. Nyaradi, că nici eu nu sunt, în totalitate, de 
acord, dar suntem forțați de lege. Chiar nu sunt de acord, pot să 
spun că sunt împotrivă, pentru că ne trebuie bani la buget, dar 
eu cel puțin mi-am făcut datoria și am adus acest proiect în fața 
d-voastră. Aceste societăți au mai beneficiat de această schemă de 
minimis, dar suntem obligați să le acordăm această scădere de la 
taxe și impozite. Dacă nu se aprobă, ei ne pot acționa în instanță.
Dl. Teleptean Vasile: Dar se poate aproba o sumă mai mică.
Dl. Nyaradi Ioan: Văd aici o firmă, nu vreau să dau nume și nu am 
nimic cu cei de la firma respectivă, dar firma respectivă a mai be-
neficiat de încă un ajutor de stat și acum vine pentru schema de 
minimis. Dacă nu e interesul Consiliului Local și al oamenilor, eu nu 
votez. Puteți veni cu toate argumentele posibile. E o gaură în buge-
tul local. La ce puteți renunța, dacă noi aprobăm lucrurile acestea. 
De la cetățean să tot luăm și pe ei să-i ajutăm.
Dl. primar: Sunt perfect de acord.
Dl. Ogrean Liviu: Domnilor, se pun aici două probleme în discuție: 
1. S-a ridicat problema impozitului, că noi am mărit impozitul. Aici 
sunt niște cetățeni pe care trebuie să-i lămurim. Codul Fiscal este 
lege organică care se aprobă cu majoritate specializată în Parlamen-
tul României și nu poate fi modificată de nimeni, nici de Consiliul 
Local. Se spune clar că în fiecare an se mărește impozitul cu inflația 
și dă posibilitatea consiliilor locale să mărească în fiecare an cu 3% 
sau 4 % sau o dată la 3 ani. Tîrgu-Mureş-ul a avut un primar și un 
Consiliu Local mai orientat și a mărit în fiecare an impozitul, noi 
nu am mărit în fiecare an și a trebuit să majorăm impozitele, con-
form Codului Fiscal, odată la sfârșitul celor 3 ani. 2. A venit o taxă 
suplimentară, la fiecare cetățean, de aproape 100 lei. De unde a 
parvenit această sumă? Tot conform Codului Fiscal, Consiliul Local 
este obligat să delimiteze zonele din localitate. Vechea conducere a 
primăriei nu a ținut cont de prevederile Codului Fiscal, nu a făcut 
delimitarea zonală și când a venit Curtea de Conturi, a trecut în zona 
A toată localitatea. 
Dl. Nyaradi Ioan: Într-adevăr în Codul Fiscal se prevede nivelul ta-
xelor locale, însă Consiliul Local poate majora cu până la 20%. Dl. 
Ogrean să-și aducă aminte că a majorat cu 10% numai peste ceea ce 
a prevăzut Codul Fiscal.
Dl. Teleptean Vasile: Noi ne-am construit un buget pe bază de veni-
turi și cheltuieli. Proiectele care le-am susținut și le-am votat - drum, 
canalizare, branșamente, etc. - nu mă întreabă nimeni ce fac cu 
bugetul dacă îl diminuez, eu trebuie să aprob facilități la alții, dar 
mie, ca și comunitate locală, ce facilitate îmi dă Guvernul. Ar fi bine 
o amânare, să știu ce o să mă fac cu proiectele mele, pentru că dacă 
acordăm facilitățile acestea, banii nu o să-i mai am.
Dna. Moldovan Crinișoara: Până în prezent, noi ne-am străduit să 
mărim taxele, chiar și la societățile mici. Acești bani au fost prinși în 
bugetul Consiliului Local, acum se vor diminua veniturile, de unde 
mai aducem bani pentru comunitate. Guvernul poate să vină să 
spună că schema de minimis din Codul Fiscal e aplicată, dar dacă 
Consiliul Local nu e de acord, pot să atace și în instanță, depinde 
de cine judecă cazul, dacă vom avea câștig de cauză sau nu. Până 
în prezent avem avocat, angajat al Primăriei, și dacă ne va da în 
instanță în cazul în care nu trece acest proiect, el își va face datoria.
Dl. Trif Ioan: Dacă nu am sprijinit noi persoanele juridice, acum vine 
Guvernul și îi sprijină. Mi se pare normal să sprijini investitorii, pen-
tru că ei aduc bani la bugetul local. Noi ce putem face și ne permite 
legea este să scutim de taxe și impozite și persoanele fizice.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care întrunește 
15 abțineri și ca atare nu se adoptă o hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 6 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 so-
licitante 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 
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comi-
sii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care întrunește 
15 abțineri și ca atare nu se adoptă o hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 7 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 Indus-
trial Mureș, pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii 
solicitante S.C. Confo Mex S.R.L de a beneficia de ajutor de mini-

mis sub forma facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 
186/2013, acordate de Orașul Ungheni, județul Mureș.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care întrunește 
15 abțineri și ca atare nu se adoptă o hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 8 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 Indus-
trial Mureș, pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii 
solicitante S.C. Allcolors Serv S.R.L. de a beneficia de ajutor de mini-
mis sub forma facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 
186/2013, acordate de Orașul Ungheni, județul Mureș.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care întrunește 
15 abțineri și ca atare nu se adoptă o hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 9 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 so-
licitante 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.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care întrunește 
15 abțineri și ca atare nu se adoptă o hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 10 al ordinei de zi pentru 
rectificarea bugetului orașului Ungheni pe anul 2014.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism cadrul Consiliului Local.
Dl. primar: Este vorba de 2 lucrări distincte, asfaltare strada 
Mureșului și executare rigole și podețe pe strada Mureșului. Noi 
am făcut o licitație pentru o singură lucrare, asfaltare + rigole și 
podețe, am publicat licitația publică pe SEAP și a câștigat o firmă 
din Mediaș, S.C. Posada Med S.R.L., care nu s-a mai prezentat la sem-
narea contractului. În consecință, am anulat licitația. 
Dl. Trif Ioan: Care a fost motivul renunțării?
Dl. primar: Nu ne-au dat nici o explicație. Și noi nu avem posibili-
tatea să-i sancționăm.
Dna. Moldovan Crinișoara: Nu este obligat cel care câștigă licitația și 
renunță, să-și motiveze decizia.
Dl. Nyaradi Ioan: Aprobăm rectificare de buget, dar n-am văzut 
documentația.
Dl. primar: Dar s-a pus documentația în mape.
Dl. Nyaradi Ioan: Indicatorii economici unde sunt? Acolo scrie o 
poveste frumoasă. Unde sunt devizele?
Dl. primar: A fost dl. Marocico la comisia de specialitate și v-a explicat.
Dl. Nyaradi Ioan: Trebuie aprobată documentația tehnico-
economică a investiției.
Dl. Ogrean Liviu: Dar cum s-a făcut licitația atunci, dacă nu s-a apro-
bat în ședință?
Dl. Nyaradi Ioan: Cum ați făcut licitația și noi nu am aprobat indica-
torii tehnico-economici prin proiect de hotărâre? Din punctul meu 
de vedere, acesta este cec semnat în alb.
Dl. Trif Ioan: Dacă vă aduceți aminte, în momentul în care s-a vo-
tat bugetul pe anul acesta, am fost singurul care a solicitat să fie 
prezentat proiectul pentru asfaltarea străzii Mureșului, pentru că 
anul trecut, din bugetul local s-a plătit proiectul 68.000 lei. Și am 
cerut proiectul să-l vedem și săl votăm în cunoștință de cauză. Nici 
în ziua de azi nu ne-a adus proiectul. În anul 2009, primăria a făcut și 
depus proiect la Alba Iulia, cu asfaltatul străzii Mureșului, străzii Ti-
neretului, străzii Gării și „Pe baltă” la Cerghid. Proiectul a fost agreat, 
dar din păcate conjunctura politică a fost de așa natură... I-am spus 
dlui. primar să nu mai dăm încă o dată banii, aproape 700 milioane, 
pentru că avem proiectul gata făcut. Știți ce mi-au răspuns, dl. pri-

mar, dl. Duma, că nu este bine făcut proiectul, nu a avut bine făcută 
infrastructura. Și uite așa am cheltuit pe proiecte 1,4 miliarde lei. 
Acum, într-adevăr, că ieri, în ședința de comisie, l-am chemat pe dl. 
inginer care se ocupă cu achizițiile în primărie, a venit ca să aflăm că 
asfaltatul pe strada Mureșului s-a împărțit în două, asfaltatul e un 
proiect și șanțurile și rigolele alt proiect. La asfaltat e trecută suma 
de 549,192 lei, când am auzit am rămas crucit, păi cu suma asta nu 
faci asfaltare pe strada Mureșului decât în bătaie de joc, pentru că 
o asfaltare pentru trafic intens, trafic greu costă cel puțin de la 15 
miliarde în sus. Dar, am să votez acest proiect de hotărâre, din res-
pect pentru d-voastră, pentru că o să vă scutească 1 an sau 2 de 
praful de pe stradă, dar vă spun că după 2 ani, va fi la loc. Timpul o 
să-mi dea dreptate. Cu cei 10 miliarde pe care-i avem prinși în buget 
putem face, anul acesta, de la drum la calea ferată, dar facem asfalt 
cum trebuie, iar anul viitor faci cealaltă parte de drum. Acum, pe 
fundația existentă de 40 cm, se toarnă doar un covor asfaltic. Acesta 
este asfaltatul pe strada Mureșului. Mai mult, nu este prevăzut să 
se facă trotuare. Era necesar să facem rigolele și podețele la fiecare 
gospodărie, pentru că omul nu are bani pentru ele, și după aceea vor 
urma și trotuarele. 
Dl. primar: Dlor. consilieri, mi-aș fi dorit și eu, ca și dl, Trif, să avem 
bani și pentru trotuare, dar consider că trotuarele le putem face anul 
viitor. Important este să facem asfaltarea așa cum trebuie și vă ga-
rantez că va ține mai mult de 2 ani
Dna. Pop Otilia: Ieri, la comisia de specialitate, a venit dl. diriginte și 
a explicat rezistența drumului. Totul este legal și conform planului. 
Legat de acel proiect întocmit în 2009, dl. Trif a justificat în felul 
următor Dacă până acum ați așteptat atâția ani, de ce să nu mai 
așteptați 2-3 ani. 
Dl. Nyaradi Ioan: Eu nu găsesc indicatorii economici aici, poate mi-i 
arată dl. primar.
Dl. Culcear Florin: Într-adevăr, după cum ne-a relatat dl. inginer, ieri, 
această asfaltare se va face și noi suntem de acord, voi vota și eu 
acest proiect de hotărâre numai pentru cetățenii acestei comunități. 
Dar acest proiect nu este făcut și calculat pentru un trafic greu, ci 
pentru un trafic ușor, premoderat. Ce veți face cu mașinile mari, de 
tonaj, pot fi cele de la carieră, pot fi ale persoanelor care vor face 
investiții, construcții.
Dl. primar: Le vom restricționa. Mașinile mari pot circula pe acest 
drum, ideea este să nu fie folosit zilnic de 100 de ori.  Pentru carieră, 
dl. Mircea Sîmpetrean își pregătește un alt drum.
Dl. Teleptean Vasile: Proiectul trebuie să treacă, important este să ne 
îngrijim și să ne asigurăm că putem face trafic. Am văzut proiectul, 
a fost prezentat ieri, singura problemă mare va fi dincolo de calea 
ferată, și la stânga, și la dreapta, trotuarul va fi numai de 70 cm. Noi 
trebuie să demarăm lucrarea, dacă nu sunt bani suficienți și știm că 
nu sunt, facem o porțiune de drum, dar ce facem trebuie făcut bine.
Dl. Nyaradi Ioan: Eu nu înțeleg de ce se împarte lucrarea în două, 
pentru că e aceiași lucrare și există firme foarte serioase, care pot 
executa lucrarea.
Dl. primar: Se împarte în două pentru a putea demara mai repede 
lucrările.
Dl. Trif Ioan: Eu cred că lucrarea se împarte pentru că nu sunt bani la 
buget, acesta fiind motivul pentru care a renunțat cel care a câștigat 
licitația. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri - Chirilă Otilia, Mol-
dovan Crinișoara, Nyaradi Ioan, adoptându-se Hotărârea nr. 
23/21.05.2014. 
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 11 al ordinei de zi privind 
aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parte carosabilă strada 
Mureșului, oraș Ungheni, județul Mureș”.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Trif Ioan dă citire Anexei la proiectul de hotărâre cuprinzând in-
dicatorii tehnico-economici.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri - Chirilă Otilia, Mol-
dovan Crinișoara, Nyaradi Ioan, adoptându-se Hotărârea nr. 
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24/21.05.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 12 al ordinei de zi privind 
aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Amenajare șanțuri, rigole și podețe 
pe strada Mureșului, oraș Ungheni, județul Mureș”.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din partea celor 3 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Moldovan Ioan: Sunt două lucrări, ele vor fi executate de același 
executant, merge în paralel cu ele.
Dl. primar: În paralel.
Dl. Moldovan Ioan: Aceiași firmă execută lucrarea?
Dl. primar: Nu știu. Dar lucrările vor fi executate în paralel.
Dl. Teleptean Vasile: În cât timp se va realiza lucrarea?
Dl. primar: Până la intrarea în iarnă.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri - Chirilă Otilia, Mol-
dovan Crinișoara, Nyaradi Ioan, adoptându-se Hotărârea nr. 
25/21.05.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 13 al ordinei de zi privind 
alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Ungheni pen-
tru o perioadă de 3 luni (iunie - august 2014)”.
Dna. Moldovan Crinișoara propune ca dl. Nyaradi Ioan să 
îndeplinească funcția de președinte de ședință pentru lunile iunie 
- august 2014.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat cu 
propunerea făcută, se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se 
Hotărârea nr. 26/21.05.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 14 al ordinei de zi privind 
modificarea Anexei nr. 1, cap. IX - Taxe speciale, poz. 12 din H.C.L. nr. 
60/2013, referitoare la taxa de branșare canalizare. 
Acest proiect de hotărâre a fost depus în luna decembrie 2013, nu 
a fost introdus pe ordinea de zi a ședințelor ulterioare depunerii 
cererii, nu a fost întocmit raport de specialitate la acest proiect de 
hotărâre, situație în care se consideră că acesta este favorabil. 
Dl. Trif Ioan: În luna decembrie, noi am depus un proiect de hotărâre, 
prin care am cerut ca taxa care s-a propus de executiv și aprobată 
în consiliul local, acea taxă de 1.450 lei pentru branșarea locuito-
rilor la canalizare, să fie redusă, pentru că e o taxă foarte mare. Din 
păcate, dl. primar, deși am convocat și o ședință extrordinară, a refu-
zat să-l pună pe ordinea de zi. Noi am propus să se plătească o taxă 
simbolică de 1 leu.
Dl. primar: Și bani de unde vom avea? Parcela de teren nu sunteți de 
acord să o vindem, atunci de unde bani?
Dl. Trif Ioan: Lucrarea de branșare se fac din bugetul local. Bani sunt 
la buget, pentru că acum, la firma care lucrează, se plătește din 
bugetul local. Deci sunt bani la bugetul local.
Dl. primar: Noi nu putem susține lucruri care nu sunt palpabile, nu 
venim să facem populismele d-voastră.
Dl. Trif Ioan: În proiectul de hotărâre scrie că a fost inițiat de 
următorii consilieri Modovan Ioan, Trif Ioan, Nyaradi Ioan și Telep-
tean Vasile. Rugăm colegii să ne sprijine, adică să sprijine cetățenii în 
a se lega cât mai mulți la canalizare și se câștigă după aceea din banii 
încasați din apele uzate.
Dl. primar: Nu avem bani să susținem în totalitate aceste 
branșamente. Știți foarte bine că și branșamentele la apă, la elec-
trica, la gaz se plătesc. Atunci, haideți să susținem să vină investitori 
și dacă vom avea bani atunci vom putea scădea taxa. Taxa actuală 
de branșare nu acoperă cheltuiala totală, pentru că la fiecare propri-
etate noi punem un cămin în valoare de 5 milioane.
Dl. Trif Ioan: Ceea ce e pe domeniul public, trebuie să facă Primăria. 
Eu plătesc acum 1.450 lei și pe urmă vine și îmi ia investiția.
Dl. primar: Nu o luăm, noi doar o administrăm.
Dl. Pătran Aurelian: În anul 2010, în Lista de investiții, la cap. 74.02 
- Canalizare și tratarea apelor, amenajare cămine adiționale la ca-
nalizare în vederea racordării utilizatorilor este cuprinsă suma de 
2.300.000 lei, ce ați făcut cu ei? Și acum veniți și ne trageți pe noi la 
răspundere că nu avem bani.
Dl. primar: Investiția pe domeniul public noi o facem, aceasta este 
taxă de branșare.
Dna. Moldovan Crinișoara: La acest proiect de hotărâre, ar trebui 
să venim în sprijinul cetățenilor, pentru că la firmele din parc nu 
le-am acceptat schema de minimis și atunci acei bani se regăsesc 
acolo pentru branșarea la canalizare. Propun suma de 200 lei. Dacă 
nu, lăsați-o la 1 leu, pentru că oricum acel branșament va intra în 
posesia Aquaserv-ului. 
Dl. Ogrean Liviu: Legat de taxa de branșament, taxa medie de im-
pozit pe intravilan în Ungheni este de 150 lei/an. Să luați în con-
siderare că cetățenii nu contribuie cu nici un leu la taxa locală 
care întreține poliție, școală, iluminat public, siguranță publică, 
funcționarii primăriei. 10 ani de zile, taxele și impozitele pe care le 
dau cetățenii din Ungheni care se racordează la canalizare este nulă. 
Mai departe, e vorba de publicitate aici, când s-a făcut acuzație cu 
furt și minciună. Suntem consilieri locali și suntem oameni serioși, 
nu poți veni cu o afirmație și să dai și publicității în ziare locale sau 
centrale că primarul X fură fără să ai dovezi. Mai departe, legat de 
impozite, știți d-voastră că atunci când se face bugetul, considerăm 
ca încasate toate taxele și impozitele de la cetățeni. Știți care e pro-

centul de încasare al taxelor și impozitelor pe raza orașului Ungheni? 
60 %. 40 % nu se încasează. 
Dl. Duma Ioan Cosmin: Domnilor colegi, eu vreau să vă spun un 
singur lucru și a nume faptul că în Cristești, proiectul inițial a fost 
cu branșamente până la limita de proprietate, ceea ce înseamnă că 
banii guvernamentali au fost alocați pe lucrări până la limita de pro-
prietate. Acolo se putea discuta de o taxă simbolică.
Dl. Nyaradi Ioan: Am văzut o strategie de dezvoltare a Ungheni-ului 
pe perioada 2014 - 2020 scrisă pe o coală A4 și scria acolo Fonduri 
europene . Normal, așteptam să auzim că o persoană din primărie 
are în atribuții accesarea de fonduri europene. Dintre atâția angajați, 
eu angajam unul pe accesare de fonduri europene. Despre asta nu 
spune nimeni, numai să vindem, dar să vindem e cel mai ușor lu-
cru. Se dau zeci de miliarde de euro pentru România. Cât accesează 
Primăria orașului Ungheni? Cine face proiecte? De bine, de rău, acest 
proiect a fost adus cu fonduri 85% de la Ministerul mediului. Faptul 
că venim în sprijinul omului nu înseamnă populism, acum. 
Dl. primar: Vreau să vă informez că d-voastră ați fost 2 ani vice-
primar, cu un partid la putere, ați avut președinte, ați avut premier, 
vreau să vă întreb câți bani ați adus pentru comunitate în cei 2 ani 
cât ați fost viceprimar. În anul 2008, când am fost viceprimar, am 
adus un microbus școlar pentru comunitate, am făcut străzi pentru 
oameni, am dus o mașină de piatră unde a fost nevoie și multe altele. 
Chiar ieri am fost sunat de la ADR Centru Alba Iulia, pentru că noi 
am făcut un proiect împreună cu dna. Suciu Ramona, consiliera mea 
și am fost anunțați că a trecut în etapa 2. Este vorba de 100.000 Euro 
pentru școală, pentru reabilitarea termică, schimbarea acoperișului 
și schimbarea geamurilor termopane. Și, cu siguranță, anul viitor 
vom aduce și alți bani pentru comunitatea din Un gheni. Încă un lu-
cru, suntem în tratative cu Consiliul Județean, facem un proiect pen-
tru extindere apă potabilă în localitatea Șăușa, veți vedea la rectifi-
care de buget. Noi încercăm să facem ceva, dar dacă d-voatră veniți 
și numai băgați bețe în roate, comunitatea are nevoie de d-voastră, 
de toți ca să susțineți proiectele. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă - Duma Ioan Cosmin, 
Ogrean Liviu, Pop Otilia și 4 abțineri - Buta Monica Valentina, Gyulai 
Jozsef, Ignat Gheorghe, Liț Alexandru, adoptându-se Hotărârea nr. 
27/21.05.2014.
Punctul 15: Diverse.
Dl. Trif Ioan: Legat de capelă, săptămâna viitoare, dacă ajută Dum-
nezeu, terminăm capela, iar luna viitoare o dăm în funcțiune. Am 
luat hotărârea, în comitetul parohial, pentru că de 2 ani de zile sun-
tem mințiți. În anul 2013, s-a aprobat pentru capelă 140.000 lei.
Dl. primar: Noi avem acte, documente că preotul nu a vrut. Am zis 
că vă punem banii la dispoziție, v-am dat un avans de 28.000 lei să 
fie capela gata în 3 luni și ați zis că nu puteți decât în 6 luni. Și acum 
puteți în 2 săptămâni? Dar ce ați făcut cu cei 390.000 lei?
Dl. Trif Ioan: În anul 2013, s-a aprobat pentru capelă 140.000 lei, 
din care efectiv nu s-a dat nici un bănuț. Proiectul capelei a fost de 
390.000 lei, banii respectivi au fost virați de la Primărie către Parohia 
Ungheni nr. 1 pentru realizarea capelei. În acel proiect nu era prins 
să se pună gresie...
Dl. primar dă citire scrisorii sosite de la Episcopia Alba Iulia pri vind 
întâlnirea ce a avut loc la Protopopiatul ortodox Tg. Mureș între 
delegația Centrului Eparhial și delegația Consiliului parohial al Paro-
hiei ortodoxe Ungheni 1, în legătură cu administrarea capelei mor-
tuale. 
Dl. Trif Ioan: Timp de 2 ani, dl. primar nu a dat nici un ban pentru 
capelă, până acum când a virat suma de 28.000 lei.
Dl. primar: Dar spuneți de ce nu am vrut să virez banii, pentru că 
părintele a spus Până nu termin biserica, nu mă apuc de capelă. Mai 

mult, nu putem să dăm bani, dacă nu își ia un angajament că va lăsa 
pe fiecare cetățean al orașului Ungheni, indiferent de confesiune, 
să aibă acces la capelă, pentru că terenul este proprietatea Parohiei 
Ungheni 1.
Dl. Trif Ioan: Dacă dl. primar nu ne-a dat 2 ani nici un ban, am luat 
hotărârea să o facem din banii Parohiei nr. 1. 
Am dat niște bani, din partea Consiliului Local Ungheni, pentru a se 
face capelă în cimitirul reformat și catolic. Rog frumos ca acei bani să 
fie folosiți pentru capelă, nu să se schimbe destinația banilor. Vă rog 
frumos, dl. Gyulai, am discutat și cu dl. Istvan Kadar, să vă apucați 
de capelă.
Dl. Gyulai Jozsef: Cu ce bani? Cu 40.000 lei?
Dl. Trif Ioan: Da, turnați frumos fundația, apoi veniți în Consiliul Local 
cu cerere, dacă nu vă susține primarul, facem noi proiect de hotărâre.
Dl. Gyulai Jozsef: Anul viitor, când ne dați bani, vom începe construcția. 
Avem proiect, avem deviz și banii primiți îi avem în cont.
Dl. Trif Ioan: Nu v-am dat bani să-i țineți în cont. 
Dl. Gyulai Jozsef: Valoarea investiției este de 220.000 lei.
Dl. Trif Ioan: Capela noastră este mai mare decât a lor.
Dl. Gyulai Jozsef: Preotul Man mi-a povestit de ce e așa mare, a vrut 
să fie biserică. V-a fost frică că parohia greco-catolică vă ia biserica și 
atunci v-ați apucat imediat și ați făcut fundația.
Dl. Trif Ioan: D-voastră să începeţi să faceţi capela.
Dl. Gyulai Jozsef: Când o să primesc atâţia bani câţi aţi primit 
d-voastră, atunci o să începem să construim.
Dna. Pop Otilia: Ieri, în ședința de comisie, dl. Trif a făcut o afirmație 
foarte gravă, a jignit întreaga comunitate din satul Morești. Citez: 
„Așa merită toată populația din Morești, toți moreștenii, să bag o 
bombă în pod, că noi l-am făcut, și să circulați din nou cu bacul”.
Dl. Nyaradi Ioan: Am în mână Opinia de Ungheni, ar trebui să fie un 
ziar de informare plătit din bugetul local al orașului. În mod normal 
ar trebui să arate cele mai mari realizări ale executivului în aproape 2 
ani de mandat, dar ce văd, o replică la 2 sesizări, una la Proptopopiat, 
Episcopia de Alba Iulia, una la A.N.I. făcută de o persoană. Deci astea 
sunt cele mai mari realizări. Pot să vă zic, că în urma unei sesizări, 
A.N.I. m-a declarat incompatibil, pentru că am avut contractul de 
muncă suspendat în timp ce eram viceprimar. Am atacat în instanță 
și o să vedem ce decizie va da instanța.
Dl. Teleptean Vasile: - dirigintele de șantier să fie atent ca executarea 
lucrării de înlocuire conducte apă și a lucrării de branșare la canali-
zare să se realizeze simultan, 
- Zona din spatele blocurilor, la „Terasit” nu a fost curățată, deși am 
ridicat această problemă și în ședința anterioară.
Dna. Moldovan Crinișoara: Aș vrea să văd contractul cu dl ziarist, cu 
„Opinia de Ungheni”, ce are voie să publice, ce nu are voie să publice, ce 
are voie să facă și ce nu are voie să facă, pentru că dacă nu se scrie exact 
ce se întâmplă în consiliul local, atunci nu-și mai are rostul acest ziar.
Dl. Ogrean Liviu dă citire actului emis de la Mitropolia Ardealului, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Parohia Ungheni nr. 1.
Dl. Moldovan Ioan: Dlui. ziarist vreau să-i dau temă de casă: Du-te 
în localitatea Recea, sunt 3 biserici, nici o grădiniță, nici o școală, nu 
este cămin, nu sunt trotuare, sunt  o sută și ceva de oameni și ne face 
educația nu știu cine acolo. Documentează-te și vezi ce se întâmplă!
Dna. Moldovan Crinișoara: La ședința anterioară, la punctul diverse, 
s-a propus să se cumpere un aparat de înregistrare a ședințelor. Vă 
rog frumos să veniți cu oferta și să văd aparatul cumpărat, că atâția 
bani sigur sunt. 
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şedinţa ordinară 
din data de 21 mai 2014 se încheie.

Preşedinte de şedinţă,     Secretar,
          Trif Ioan                   Covrig Daniela
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