
Parteneriat european pentru 
viitorul elevilor din Ungheni

Reprezentanții Primăriei orașului Ungheni și ai Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan” au vizitat, la începu-
tul lunii mai, orașul Ieper din Belgia, în urma unei invitații oficiale adresate de către reprezentanții 
administrației locale belgiene primarului Victor Prodan. Delegația din orașul Ungheni a fost compusă 
din primarul Victor Prodan, consilierul local Gheorghe Ignat și prof. Nadia Iernuțan, director adjunct al 
școlii din oraș. Pe lângă punctele de discuție referitoare la relația dintre cele două orașe, delegațiile au 
discutat un proiect extrem de important din domeniul educației. Este vorba despre un parteneriat între 
Școala Gimnazială “Emil Drăgan” și una dintre unitățile școlare din orașul belgian Ieper.

Modernizarea zonei Blocuri-Gară 
poate începe în luna iunie  
Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, a declarat sâm
bătă, 16 mai, la emisiunea Actualitatea Mureșeană a pos
tului Antena 1 TîrguMureș că pregătirile pentru lucrările 
din zona BlocuriGară au intrat în linia dreaptă. Edilul speră 
ca în urma licitației să nu apară contestații care să întârzie 
începerea lucrărilor.

Elevii din Ungheni, urmașii 
lui Simion Mehedinți în județul Mureș
Elevul Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan”, Ionel Sabin Chiș, 
îndrumat de profesorul Ionuț Micu, șia dovedit talentul 
și pasiunea pentru o materie deosebită, acesta participând 
la Olimpiada de Geografie pentru clasa aVIIIa. Elevul a 
obținut locul I la Faza Județeană, ce sa desfășurat în data 
de 7 martie. Competiția a mers mai departe, iar între 6 și 
10 aprilie echipa formată din profesorul Micu și elevul Chiș 
a mers la ClujNapoca. Acolo, au obținut un premiu spe
cial, oferit de Societatea Geografică din România, iar pe 
baza celor 87 de puncte obținute, a intrat la barajul pentru 
Balcaniadă.
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Începând cu data de 26 mai, Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) preia toate cererile 
de plată ale fermierilor, inclusiv pe su
port de hârtie. Cererile astfel depuse 
vor fi prelucrate de către angajații 
APIA în perioada următoare, iar fer
mierii își vor putea exercita dreptul de 
a solicita subvențiile. Așadar, fermierii 
vor putea să se prezinte la centrele 
județene ale APIA în cazul în care 
solicită la plata o suprafață de peste 
50 hectare teren agricol sau la cen
trele locale ale APIA, dacă solicită la 

plată o suprafață de până la 50 hec
tare teren agricol. La depunerea cere
rii unice de plată fermierul trebuie să 
prezinte documentele care dovedesc 
utilizarea terenului agricol, inclusiv 
a terenurilor care conțin zone de in
teres ecologic, precum și a animalelor. 
Menționăm că la momentul actual 
este digitizată și pregătită pentru 
depunerea cererilor o suprafață de 
3.612.545 ha, suprafață care aparține 
unui număr de 116.733 fermieri, care 
sunt așteptați să depună cererea de 
plată.

Noutăți la APIA din 26 mai 
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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 administrativteritorială 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. 

Ceremonie de Ziua Eroilor, la Ungheni 

Luați aminte! 

Primăria orașului Ungheni a organizat în fața primăriei, în data de 21 mai, o ceremonie în cinstea 
Zilei Eroilor. Evenimentul a fost unul solemn, în care preoții au oficiat o slujbă de pomenire a celor 
căzuți pe câmpul de luptă, au fost depuse coroane de flori, iar corul Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan”, 
a cântat mai multe cântece patriotice. La ceremonie au participat reprezentanți ai autorității pu-
blice locale, ai instituțiilor din Ungheni și preoți, aparținând cultelor ortodox și greco-catolic. 

În fiecare an, la 40 de zile de Sfânta Înviere, Biserica 
Ortodoxă sărbatoreşte praznicul Înălţării Domnului 
nostru Iisus hristos.  Sărbătoarea Înălţării Domnului, 
este şi ziua dedicată pomenirii eroilor neamului. Prin 
hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
din anii 1999 şi 2001, aceasta a fost consacrată ca și Zi 
a Eroilor şi Sărbătoare Naţională Bisericească. 

Eroii neamului sunt strămoşii noştri care au avut credinţa dreaptă 
în Dumnezeu, iar când sa ivit un pericol asupra fiinţei naţionale, 
au ştiut că sunt responsabili şi datori de a păstra nealterată 
credinţa şi de a rămâne liberi. Cu profundă recunoştinţă în 
suflete, preţuim pe toţi eroii luptelor pentru libertate, unitate 
şi apărarea Creştinătăţii şi a Europei întregi, pe cei de la Posada, 
Rovine, Vaslui, Războieni, Călugăreni ori Selimbar, pe cei din 
luptele Războiului pentru Independenţa din 18771878, pe cei din 
bătăliile Războiului pentru Întregirea Neamului din 19161918, 
pe cei ce sau jertfit pentru ţară în 19411945 pe fronturile celui 
deAl Doilea Război Mondial, pe cei care au murit in inchisorile 
comuniste pentru apărarea şi intărirea credinţei ortodoxe, pe 
cei ce sau jertfit pentru libertate şi credinţă în decembrie 1989, 
precum şi pe toţi cei care şiau dăruit jertfa supremă acolo unde 
ţara lea încredinţat misiunea în anii din urmă. 
Ei au crezut în fiinţa neamului, pe altarul căruia au adus cea 
mai sublimă jertfă: Viaţa! Pilda lor de slujire necondiţionată şi 
jertfa neprecupeţită pe altarul pământului strămoşesc, ne dau în 
aceste momente statornicia şi viitorul ţării şi ne asigură biruinţa 
pe care o dorim. Eroii reprezintă jertfa de veacuri a unui neam! 
Dar nui de ajuns numai să ne aducem aminte de ei cu respect şi 
recunoştinţă! În această sfântă zi, ei cer de la noi să ne schimbăm 

firea prin înnoirea minţii, recâştigarea gândirii sfinte , să fie urmaţi 
pe calea muncii, a faptelor şi a idealului de lumină din care să 
răsară pentru noi toţi o viaţă mai bună, liberă, cinstită, plină de 
pace, dragoste şi demnitate naţională. 
Să plecăm genunchii şi inimile noastre pentru pioasa reculegere 
în faţa eroilor noştri, ctitori ai veşniciei româneşti şi să lăsăm să 
cadă o lacrimă de recunoştinţă, în rugăciunea noastră pentru 
veşnica lor odihnă! 
Sursa: www.ascor.ro 

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, 
a ținut un discurs prin care a marcat ziua 
cu triplă semnificație istorică și religioasă. 
“Ziua de 21 mai 2015 este o sărbătoare cu 
triplă semnificaţie, întrucât pe lângă cinstirea 
eroilor, astăzi sărbătorim Înălţarea Domnului 
şi Sfinţii Constantin şi Elena. În fiecare an, de 
Ziua Înălţării Domnului, aducem un  pios 
omagiu tuturor eroilor români, cunoscuţi sau 
necunoscuţi, care sau jertfit pentru obţinerea 
independenţei naţionale şi pentru apărarea 
patriei noastre, menţinând trează încrederea 
poporului român în valorile sale creştine şi 
morale. Le suntem profund recunoscători 
tuturor acestor oameni care şiau dat viaţa 
pentru un scop nobil – acela de a construi 
un viitor mai bun pentru generaţiile ce au 
urmat. La finalul cuvântului meu, doresc să 
adresez cele mai calde urări de bine, sănătate 
şi La Mulţi Ani celor care poartă numele de 
Constantin şi Elena. Hristos sa Înălţat!” a 
declarat primarul orașului Ungheni în cadrul 
ceremoniei. 

Înălțarea Domnului! 
Cinste și onoare pentru eroii neamului!

Înălțarea Domnului

Luați aminte! Zice Domnul
Aceasta e porunca mea
Să vă iubiți unul pe altul
Șiatuncea Raiul vă voi da. 

Atunci când tu ești prigonit
Și când obrazul ție lovit
Gândeștete la Fiul Meu 
Ce prigonit a fost mereu. 

Ce prigonit și umilit 
O, cât bătut, o, cât lovit 
O, cât scuipat și înjurat 
El care na avut păcat. 

Pe cruce a fost răstignit
El care na păcătuit 
La Tatăl Sfânt El sa rugat 
Ca să ne ierte al nost’ păcat. 

O, cât de mult îl prigonim 
Când zilnic noi păcătuim 
Când înjurăm și când mințim 
Peste obraz noi îl lovim. 

O, iartă Doamne al nost’ 
păcat 
Tu, care atâteaai îndurat 
Și neai rugat să ne iubim 
Cu bine, răul săl plătim. 
Amin! 

Autor: Maria Pintican

Evenimentul a fost organizat de reprezentanții Primăriei Ungheni

Corul elevilor din Ungheni

Preoții prezenți au oficiat slujba de pomenire



Aeroportul „Transilvania” din TîrguMureș a aniversat 
79 de ani de activitate în sprijinul dezvoltării 
comunității mureșene, în data de 20 mai. Primele 
zboruri au fost executate spre Bucureşti, Cluj şi 
Budapesta cu aeronave de tip Li 2. La ceas de sărbătoare, 
conducerea aeroportului aflat în administrarea 
Consiliului Județean Mureș, își propune transformarea 
acestui obiectiv întrun punct important pe harta 
transportului aerian național și internațional. 
Consiliul Județean Mureș a făcut eforturi în ultimele 
luni, alături de Instituția Prefectului și parlamentarii 
mureșeni, pentru includerea Aeroportului pe lista de 
priorități a Master Planului General de Transport al 
României. Dacă în varianta inițială a Master Planului, 
Aeroportul “Transilvania” era practic inexistent pe 
lista de priorități a Guvernului, în urma susținerii 
punctului de vedere al autorităților mureșene, sa 
reușit prioritizarea proiectelor și includerea în Master 
Plan cu o sumă considerabilă, destinată dezvoltării. 

Aeroportul, 
pilon al dezvoltării județului 
Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian 
Dobre a subliniat importanța Aeroportului 
“Transilvania” în demersurile de dezvoltare 
economică a județului Mureș. “Aeroportul 
Internațional “Transilvania” este un pilon deosebit 
de important în dezvoltarea economică a județului 
Mureș. Poziționarea geografică a Aeroportului în 
proximitatea viitoarei Autostrăzi TîrguMureș – 
Câmpia Turzii înseamnă, practic, facilitarea accesului 
la aeroport a unui număr considerabil mai mare 
de potențiali pasageri. Pe de altă parte, prezența 
județului Mureș pe locul al 4lea din țară ca număr 
de turiști, confirmă interesul la nivel național pentru 
zona noastră și estimăm un trend ascendent 
pentru anii următori. TîrguMureșul, Sighișoara, 
Sovata, Valea Mureșului sau Valea Gurghiului 
sunt doar câteva dintre cele mai căutate destinații 
mureșene care, prin serviciile Aeroportului și în 
complementaritate cu dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură rutieră, vor înregistra un număr 
sporit de turiști în județul Mureș.” a declarat liderul 
Consiliului Județean Mureș. 

350.000 de pasageri 
deserviți în anul 2015 
La împlinirea celor 79 de ani, Aeroportul Transilvania 
a devenit un punct important pe harta transportului 
aerian din întreaga țară. Clienții din județul Mureș, 
dar și cei din județele limitrofe pot pleca din Tîrgu
Mureș către diverse destinații din Franța, Germania, 
Italia, Marea Britanie, Spania sau Ungaria. În cei 79 
de ani, Aeroportul Transilvania din TîrguMureș șia 
dovedit capacitatea unei evoluții pozitive, a unei 
colaborări statornice cu partenerii și a unei relații 
de respect între conducerea instituției și angajații 
săi. Pentru acest an, conducerea aeroportului 
estimează un număr de 350.000 de pasageri care 

vor fi deserviți. “În anul 2014 Aeroportul Transilvania 
a deservit un număr de 343.521 de pasageri. Pentru 
acest an Consiliul de Administrație estimează o 
cifră totală de peste 350.000 de pasageri deserviți 
de către Aeroport. În întreaga noastră activitate 
beneficiem de sprijinul Consiliul Județean, în limitele 
legale. Aniversarea Aeroportului Transilvania este 
un prilej de bilanț, însă și un moment în care 
mulțumim colaboratorilor noștri. Momentul acesta 
festiv este, totodată, și unul în care ne confirmăm 
obiectivele fixate pentru dezvoltarea Aeroportului 
Transilvania. Suntem convinși că Aeroportul va 
deveni un punct de atracție pentru un număr mai 
mare de companii aeriene care să ofere un număr 
important de destinații în diverse țări” a declarat 
Luminița Gherendi, vicepreședintele Consiliului 
de Administrație al Aeroportului “Transilvania” 
TîrguMureș. Pentru programul de vară, conducerea 
aeroportului anunță o creștere a numărului de 
zboruri de la TîrguMureș. “În ceea ce privește 
programul de vară, care a început în luna mai și va 
fi valabil până în luna octombrie, rutele operate 
de pe Aeroportul Transilvania rămân aceleași, însă 
se schimbă unele frecvențe ale zborurilor. Spre 
exemplu, pentru traseul TîrguMureșLondra și retur, 
frecvența zborurilor crește de la 4 la 5 pe săptămână. 
De asemenea spre Budapesta frecvența va crește de 
la 2 zboruri pe săptămână, la 3 zboruri. Încercăm să 
îndeplinim cererile clienților noștri și să atragem un 
număr cât mai mare de pasageri pentru a îndeplini 
planurile Consiliului de Administrație în acest an” a 
declarat Vladimir Vasilescu, președintele Consiliului 
de Administrație al Aeroportului “Transilvania” 
TîrguMureș.  
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Aeroportul “Transilvania” Tîrgu-Mureș a împlinit 79 de ani de activitate 

Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș 
Sursa foto - Kozpont

Președintele Consiliului Județean Mureș, 
Ciprian Dobre
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Prin crearea Școlii Geografice Românești, Si
mion Mehedinți a creat și un spirit românesc al 
cercetării geografice. Un exemplu concret este 
reprezentat de performanța elevului Ionel Sabin 
Chiș care, îndrumat de profesorul Ionuț Micu, 
șia dovedit talentul și pasiunea pentru această 
materie, el reușind să participe la Olimpiada de 
Geografie pentru clasa aVIIIa. Elevul a obținut 
locul I la Faza Județeană, ce sa desfășurat în data 
de 7 martie. Competiția a mers mai departe, iar 
între 6 și 10 aprilie echipa formată din profesorul 
Micu și elevul Chiș a mers la ClujNapoca, la Faza 
Națională. Acolo, au obținut un premiu special, 
oferit de Societatea Geografică din România, iar 
pe baza celor 87 de puncte obținute, a intrat 
la barajul pentru Balcaniadă. Performanța este 
cu atât mai frumoasă  cu cât elevul pasionat de 
geografie este reprezentantul unei comunități 
frumoase, orașul Ungheni din județul Mureș. Un 
rol esențial îi revine în obținerea unor astfel de 
performanțe și directorului școlii din Ungheni, 
Carolina Oltean, care printr–un management 

educațional competent dă ocazia de afirmare ta
lentelor din cadrul instituției de învățământ. 

“Vreau o carieră în domeniul IT”
Ionel Sabin Chiș a acceptat să răspundă unor 
întrebări referitoare la modul în care sa pregătit 
pentru această competiție, cum a trăit întreaga 
experiență de la Olimpiadă și ce planuri are pen
tru următorii ani. 
Rep: Cât de mult te-ai pregătit pentru Olim piadă 
și cât de greu a fost să te ridici la un astfel de nivel?  
Ionel Sabin Chiș: De la începutul anului școlar am 
început cu pregătirile. La început mă pregăteam 
cam puțin, dar după ce am aflat că am trecut la 
etapa județeană am început să mă pregătesc mai 
intens. Când am primit vestea că mam calificat 
la națională, am început să mă axez mai mult pe 
geografie. Mă pregăteam zilnic câteva ore. 
Rep: De ce îți place atât de mult geografia? 
Ionel Sabin Chiș: Geografia este o materie care 
nu se învață pe de rost ci se învață cu logică. Asta 
cred că ma atras cel mai mult. În plus, am aflat 

răspunsul la multe întrebări pe care mi le puneam 
și nu știam răspunsul. Mă ajută și sămi dezvolt 
gândirea logică, ceea ce cred că e cel mai impor

tant lucru.
Rep: Ce ai de gând să faci după ce vei absolvi 
Școala Gimnazială Emil Drăgan? 
Ionel Sabin Chiș: După ce termin școala, vreau să 
merg la Colegiul Național ‘’Unirea’’ la matematică
informatică și aș vrea să fac o facultate de 
informatică.
Rep: Ce sfaturi ai pentru colegii tăi care sunt 
silitori la alte materii, în ceea ce privește par-
ticiparea la olimpiade? 
Ionel Sabin Chiș: Participarea la olimpiade este o 
experiență specială. Nu prea contează materia la 
care excelezi pentru că ai o satisfacție uriașă când 
ajungi la etapa națională. E plăcut să cunoști per
soane noi și, în plus, poți să te testezi în a vedea 
cât ești de bun.
Rep: Ce carieră vrei să urmezi după ce vei ab-
solvi toate instituțiile de învățământ în care îți 
dorești să ajungi?
Ionel Sabin Chiș: Aș vrea să urmez o carieră în 
IT, să creez jocuri și softuri geografice, tot felul 
de programe. 

 ,, -  haideţi , doamna profesoară , ne–aţi promis că vom face o scenetă! Când o vom face ? “. A fost doar o întrebare  banală de la care a început totul, a început o aventură frumoasă 
şi total necunoscută în care am pornit cu un grup de elevi din clasa a VII-a A, cărora le sunt profesoară de limba română. Aceşti elevi, prin ambiţia şi pasiunea de care au dat 
dovadă, m–au impresionat în mod deosebit de data aceasta, chiar si pe mine, pentru că mi–am dat seama că, în faţa mea, nu–i am tot pe aceiaşi elevi cărora le predau zi de zi , ci 
am descoperit noi elevi, deosebiţi, înzestraţi cu talent actoricesc. Şi, pentru că le–am rămas datoare cu o promisiune, i–am adunat pe lângă mine şi mobilizându–i am făcut o mică 
trupă de teatru cu care am pornit pe un drum lung şi anevoios, drumul spre lumea teatrului.

Din această trupă fac parte elevi din şcoala 
noastră, mai precis , din clasa a VIIa A: 
Chirilă Paul, Creţ Ciprian, Costea Adelina, 
Irimie Denis, Fărcas Alin, Marian Cristina, 
Morar Sonia, Mureşan Oana , trupa căreia 
i s–au alăturat şi elevi din clasa a VIIIa 
B  şi a VIIa B: Orban Darius, Gherman 
Teodora şi Pogăcean Denis. După ce am ales 
o piesă potrivită vârstei lor, ,,Două loturi“ 
de I.L. Caragiale (şi el un cunoscător al 
lumii teatrului – fiind Directorul Teatrului 
Naţional din Bucureşti în luna iulie 1888). 
Au urmat apoi ore lungi şi neîntrerupte de 
repetiţii, după orele de şcoală, iar munca 
noastră a fost răsplătită pe măsură. 

Minunata lume a scenei
Pentru început am participat la Festivalul 
Judeţean de Teatru, intitulat ,,Minunata 
lume a scenei“, ediţia a doua, organizat  
de Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu“, 
în luna martie 2015, festival organizat în 
colaborare cu Teatrul Naţional din Tîrgu 
Mureş, unde trupa noastră, deşi a obţinut 
o diplomă de participare, a reuşit să se 
familiarizeze cu lumea teatrului, învăţând 
din propria experienţă şi de la ceilalţi din 
jurul lor să prindă mai mult curaj pentru a 
merge mai departe. Şi, da, drumul nostru nu 
sa oprit aici, pentru că, la o săptămână, am 
pornit spre Sighişoara unde am participat 
la Concursul Judeţean de Teatru pentru 
Elevi, unde am fost cei mai buni dintre 
cei buni – şi aceasta o mărturisesc, nu cu 
mândrie, ci pe baza unui adevăr care a 
oglindit munca acestor copii, care şi–au 
răpit din timpul lor liber pentru a se dărui 
cu pasiune artei, înţelegând că acest succes 
este numai al lor. Pe lângă faptul că am 
obţinut locul întâi la acest concurs, am 
obţinut şi trei premii de interpretare în 
aceeaşi piesă, dovadă fiind faptul că trei 
dintre micii noștri actori au fost şi ei, la 
rândul lor, cei mai buni şi mai talentaţi: 
Chirilă Paul – a obţinut premiul pentru 
interpretarea domnului Lefter Popescu, 
Costea Adelina – premiul de interpretare 
pentru Madam Popescu, Farcas Alin – 

premiul de interpretare pentru Domnul 
Căpitan Pandele. Nu am dorit să fac această 
nominalizare deoarece, pentru mine, toţi 
elevii care au participat la această reuşită 
au fost extraordinari şi cred că toţi merită 
să fie aplaudaţi la scenă deschisă deoarece 

toţi ne–au reprezentat şcoala cu cinste şi 
pasiune. Bravo lor!

Autor: Elena Stela Rus 
(profesor coordonator) 

Micii ucenici din lumea teatrului

Elevii din Ungheni, urmașii lui Simion Mehedinți în județul Mureș

Ionel Sabin Chiș, elevul din Ungheni 
îndrăgostit de geografie

Costumați și gata de începerea piesei de teatru

Diplomă obținută de elevii din Ungheni la competițiile teatrale

Elevii din Ungheni și-au dovedit talentul la actorie

La final, elevii au primit aplauzele bine meritate
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Reprezentanții Primăriei orașului Ungheni și ai Școlii 
Gimnaziale “Emil Drăgan” au vizitat, la începutul 
lunii mai, orașul Ieper din Belgia, în urma unei 
invitații oficiale adresate de către reprezentanții 
administrației locale belgiene primarului Victor 
Prodan. Delegația din orașul Ungheni a fost 
compusă din primarul Victor Prodan, consilierul 
local Gheorghe Ignat și prof. Nadia Iernuțan, 
director adjunct al școlii din oraș. Pe lângă punctele 
de discuție referitoare la relația dintre cele două 
orașe, delegațiile au discutat un proiect extrem 
de important din domeniul educației. Este vorba 
despre un parteneriat între Școala Gimnazială 
“Emil Drăgan” și una dintre unitățile școlare din 
orașul belgian Ieper. “Prin proiectul de parteneriat 
educaţional propus vom crea o dimensiune 
accesibilă pe plan european, pentru un număr 
tot mai mare de elevi din şcoala noastră. Elevilor 
noştri trebuie să le oferim competenţele necesare, 
să îi sprijinim, să se familiarizeze cu alte orizonturi 
culturale, să stăpânească limbile străine, să îi 
pregătim să devină cetăţeni responsabili” a declarat 
Nadia Iernuțan după vizita în orașul Belgian. 

Victor Prodan: “Un parteneriat 
pentru viitorul educației din Ungheni” 
Edilul orașului mureșean a fost încântat de modul 
în care a fost primită delegația din România, de 
activitățile la care a luat parte și totodată de 
parteneriatul încheiat în ceea ce privește colaborarea 
dintre cele două unități de învățământ. Este vorba 
despre un parteneriat care va presupune vizite ale 
profesorilor și elevilor din Belgia în România, dar 
și vizite ale elevilor din Ungheni în orașul belgian. 
Totodată, cele două școli vor putea să deruleze 
proiecte comune, să facă diverse schimburi de 
experiență și să își dezvolte activitatea prin diverse 
programe. “Acest parteneriat implică o colaborare 
directă și echitabilă. Obiectivele sunt promovarea 
unui schimb de experienţă, a exemplelor de bune 
practici pentru a consolida orizontul multicultural al 
elevilor. Dorim să dezvoltăm competenţele sociale, 
civice și dialogul intercultural. Partenerii noștri 
belgieni au fost foarte deschişi la această iniţiativă. 
Urmează să valorificăm această colaborare. Sunt 
mândru că am reușit să efectuăm această vizită și să 
dovedim că Ungheniul, o comunitate mică și încă în 
curs de dezvoltare, poate fi un partener egal pentru 
orașe din țări importante, cu o adevărată tradiție 
în ceea ce privește dezvoltarea economică. Am 
dovedit, așadar, cu ajutorul tuturor unghenarilor, 
că orașul nostru are un cuvânt de spus în relațiile 
bilaterale cu alte așezări din țări vestice” a declarat 
primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, la 
întoarcerea acasă. 

Delegația română 
a depus coroane de 9 Mai 
Vizita delegației din Ungheni a debutat în data de 
8 mai cu o vizită la memorialul “The Menin Gate”. 
Următoarele puncte din traseul stabilit de către 
reprezentanții Primăriei Ieper au fost muzeul “In 

Flanders Fields Museum”, Catedrala Saint Martin 
şi alte obiective culturale. În data de 9 mai a avut 
loc o întâlnire cu primarul, viceprimarul oraşului 
Ieper și membri reprezentativi ai comunităţii 
belgiene. Delegația din Ungheni a avut onoarea 
de a participa la un eveniment important în care 
au fost depuse coroane la monumentul “The 
Menin Gate”, evenimentul având ca scop principal 
aducerea de omagii soldaților britanici. În data de 
10 mai cei trei oficiali din Ungheni au participat la 
“Parada pisicilor”, un eveniment cu tradiţie specifică, 
organizat o dată la 3 ani, de o importanţă majoră 
și simbolică pentru comunitatea din Ieper. Pe tot 
parcursul vizitei, gazdele delegației din Ungheni au 
fost membrii fundaţiei belgiene, parteneri demni de 
încredere de aproximativ 25 de ani, care au oferit 
un sprijin constant comunităţii mureșene. 

Modernizarea zonei Blocuri-Gară poate începe în luna iunie
Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, a declarat sâmbătă, 16 mai, 
la emisiunea Actualitatea Mureșeană a postului Antena 1 TîrguMureș, 
că pregătirile pentru lucrările din zona BlocuriGară au intrat în linia 
dreaptă. Edilul speră ca în urma licitației să nu apară contestații care 
să întârzie începerea lucrărilor. “Suntem în linie dreaptă cu cea mai 
mare investiție făcută în orașul Ungheni, cu bani din bugetul local. 
După cum știți, am alocat 1,9 milioane de lei pentru asfaltarea și 
modernizarea străzilor și trotuarelor din Zona Blocurilor. Din discuțiile 
pe care leam avut cu reprezentanții de la Achiziții Publice și cu 
alți colegi din Primărie, am înțeles ca la finalul lunii mai deja vom 
putea semna contractul cu firma care va câștiga licitația, în cazul în 
care nu vor fi contestații. Așa că eu sper ca până în data de 15 iunie 
toate aceste proceduri să fie depășite și să putem începe treaba în 
acea zonă” a declarat edilul de Ungheni pentru postul de televiziune 

Antena 1 TîrguMureș. 
Victor Prodan a adus în discuție și problema celor peste 100 de 
europubele care lipsesc în acest moment din gospodăriile unor cetățeni 
din satele aparținătoare. “Vreau să vă amintesc totodată că am avut 
o rectificare de buget și am alocat 20.000 de lei pentru achiziționarea 
de europubele. Am rămas cu o restanță, dacă o pot numi așa, față 
de cetățeni. Cei mai mulți dintre aceștia sunt din satul Morești și au 
rămas fără aceste europubele atunci când sa făcut distribuția de 
la Consiliul Județean Mureș. Atunci am decis ca Primăria orașului 
Ungheni să asigure cele peste 100 de europubele din bugetul propriu. 
În cel mai scurt timp ne vom ocupa de această achiziție, vom urma 
procedura legală și această datorie față de cetățenii din Ungheni și 
satele aparținătoare va fi plătită” a mai spus primarul orașului Ungheni 
în cadrul emisiunii de la Antena 1 TîrguMureș. Zona Blocuri - Gară va fi asfaltată în această vară

Parteneriat european pentru viitorul elevilor din Ungheni

Delegația din Ungheni a depus o coroană de flori 
la monumentul din orașul Ieper Discuțiile purtate cu administrația orașului Ieper

Parada Pisicilor, organizată în data de 10 mai

Gheorghe Ignat a fost reprezentantul 
Consiliul Local în cadrul acestei vizite oficiale

Primarul Victor Prodan a condus 
delegația oficială a orașului Ungheni Reprezentanții din Ungheni au fost primiți cu respect de autoritățile belgiene



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  UNGHENI
Nr. 2682 din 05.05.2015

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 05.05.2015, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului 
Local al orașului Ungheni, la care participă un număr de 15 consilieri 
locali, ședinţa fiind legal constituită. Participă la ședința consiliului 
dl. primar Prodan Victor, dl. Pătran Aurelian, administrator public, dl. 
Aldea Dumitru, cetățean al orașului Ungheni. 
Dna. Chirilă Otilia, prezintă Convocatorul nr. 413 din 30.04.2015 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 Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al orașului Ungheni nr. 59 din 16.12.2014 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 în orașul 
Ungheni  iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
 Studiu de amplasament pentru construire hală prestări servicii, 
microproducție și depozitare, beneficiar S.C. Front Doors S.R.L.  
iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări de 
extindere rețea electrică LEA  pe domeniul  public al orașului Ungheni 
- iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor din orașul 
Ungheni și din localitățile aparținătoare: Morești, Șăușa, Vidrasău, 
Recea, Cereghizel, Cerghid - iniţiator primar Prodan Victor;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru eliberarea 
atestatului de producător agricol și a carnetului de comercializare 
pentru anul 2015 în Orașul Ungheni  iniţiator primar Prodan Victor;
7. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local Ungheni pentru o perioadă de 3 luni (iunie 2015  
august 2015) - iniţiator primar Prodan Victor;
8. Diverse.

Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare 
a Consiliului Local din data de 31.03.2015 și se aprobă cu 14 voturi 
pentru și 1 abținere  Ignat Gheorghe (a lipsit de la ședință). Dna. 
Moldovan Crinișoara dorește o completare la procesul verbal, la 
pagina 18, paragraful 5 Dl.primar: „ Când o să votați dvoastră banii, 
am pus bani și nu ați votat.; dna. Moldovan Crinișoara: Nu e adevărat, 
aici nu aveți dreptate.”
Dna Chirilă Otilia prezintă Nota de suplimentare a ordinei de zi nr. 
2648/05.05.2015 cuprinzând 3 proiecte de hotărâre și anume:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării unor contracte de 
concesiune pentru terenuri din domeniul privat al orașului Ungheni, 
pășuni din islazul comunal - inițiator Primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică 

a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului privat al orașului 
Ungheni - inițiator Primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din 
partea orașului Ungheni și a Consiliului Local Ungheni la Jeper/Belgia, 
în perioada 8  11 mai 2015 - inițiator Primar Prodan Victor;
Dl. Trif Ioan solicită să nu fie introdusă pe ordinea de zi concesionarea 
pășunilor pentru că este un material prea important și nefiind pe 
ordinea de zi a comisiei de specialitate nu a fost studiat. Solicită 
amânarea proiectului de hotărâre până la ședința următoare.
Se supune la vot aprobarea ordinei de zi cu suplimentarea solicitată, 
aceasta aprobânduse cu 12 voturi pentru și 3 abțineri  Culcear Florin, 
Moldovan Ioan, Trif Ioan.
Dl. Moldovan Ioan își motivează abținerea după cum urmează: „Cifrele 
care sunt puse în documentație nu corespund unele cu altele. Ați 
propus la concesionare o suprafață, din suprafețele topo iese altă 
suprafață, din adunările de aici, pe sate, iese altă suprafață.”
Înainte de dezbaterea proiectelor de hotărâre dl. primar prezintă 
cererea dlui Aldea Dumitru, nr. 16.579/29.04.2015, prin care solicită 
aprobarea participării la ședința Consiliului Local în vederea lămuririi 
divergențelor apărute între el și conducerea Primăriei. I se dă cuvântul 
dlui. Aldea Dumitru, care expune consilierilor neînțelegerile existente 
între el și 2 dintre vecinii săi, neînțelegeri care sunt cunoscute de către 
primarul orașului, dar care nu șiau găsit încă rezolvarea.
Dl. 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 economicofinanciare, 
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Trif Ioan: „Apă, canal, salubritate” se suplimentează cu suma de 
12.000 lei pentru desfundare de canale, vidanjare, spălări la sistemul 
de canalizare. Dar aici în Ungheni, acum sa făcut canalizare, deja ne 
apucăm de spălat la canalizare. La „Salubritate” se cuprinde suma 
de 20.000 lei pentru cumpărarea de tomberoane pentru populația 
orașului. Eu nu am nimic împotrivă, să se cumpere, dar întreb câte 
tomberoane se pot cumpăra de 20.000 lei, că de aici din rectificarea de 
buget nu reiese câte se cumpără. Practic, noi aici ar trebui să avem niște 
oferte, să avem și noi habar și să vedem cam cât costă un tomberon. 
La „Canalizare”  reparații curente, se cuprinde suma de 10.000 lei  
pentru efectuarea de reparații la rețeaua de canalizare de pe raza 
orașului Ungheni (la Moară)  Ce reparații se fac acolo? Nu sau legat 
oamenii la canalizare? La capitolul „Transporturi” se suplimentează 
cu suma de 120.000 lei pentru întreținerea drumurilor și străzilor de 
pe raza orașului Ungheni și a satelor aparținătoare  în bugetul inițial 
am prins o sumă destul de consistentă pentru pietruirea străzilor, 
deja sau cheltuit acei bani? Suma de 30.000 lei la „Autorități publice” 
pentru achiziționarea unui server. Nu știu dacă e un volum chiar atât 
de mare de muncă, că nu mai poate să facă față serverul care îl avem. 
Mai bine cu acești 30.000 lei să facem trotuarul de la Moară până la 
capelă. În anul 2011 sa ținut licitația cu PUGul și sa prins suma de 
160.000  170.000 lei și de atunci noi atâția bani dăm pe acest PUG. 
La „Canalizarea și tratarea apelor uzate” se suplimentează cu suma de 
120.000 lei din care pentru proiect racorduri de canalizare în satele 
Vidrasău, Recea, Morești, Cerghid și Cerghizel suma de 40.000 lei. Acolo 
nu se face din acei 1.260 lei care se încasează de la fiecare cetățean? 
La cap. „Învățământ” se cuprinde suma de 60.000 lei reprezentând 
contribuția preșcolarilor pentru achitarea hranei calde la cantină  la 
ce fel de cantină, unde e? Reparații curente la sala de sport  ce fel de 
reparații, unde se fac? La fel, la „Obiecte de inventar” suma de 3.000 
lei pentru achiziționarea de bunuri pentru sala de sport a școlii  ce 
fel de bunuri se achiziționează?  
Dl. Gyulai Jozsef: Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”  să explicați 
despre ce este vorba. La ședința trecută sau aprobat 100.000 lei pentru 
cultură și religie, la cine sau împărțit acești bani?
Dl. primar: Încă nu sau împărţit.
Dl. Culcear Florin: La ”Cămine culturale”  încălzit, iluminat și forță 
motrică este cuprinsă suma de 20.000 lei, nu știu dacă a funcționat 
încălzitul și iluminat de chiar așa o valoare. La „Alte servicii în domeniul 
locuințelor” suma de 12.000 lei, ...eu vă dau câteva capitole unde 
consider că nu ar fi nevoie de acești bani și la sfârșit aș face o propunere. 
Deasemenea la ”Transporturi” cei 120.000 lei și la realizarea PUGului 
sumele respective. Eu aș avea o propunere: aceste sume să le cuprindem 
pentru lucrările ce mai sunt de executat pe strada Mureșului, asfaltat, 
terminat rigole pentru că rămânem și cu această stradă neterminată, 
irosind banii pe altele.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: În localitatea Ungheni sau terminat lucrările 
de introducere a canalizării?
Dl. primar: Introducerea conductelor sa finalizat, doar că mai sunt 
câteva locuri unde nu sa reușit încă introducerea canalizării.
Dna. Moldovan Crinișoara: La „Protecția mediului” suma de 30.000 
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Lucrările de canalizare, pe ordinea de zi a Consiliului Local 

Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local 

Aleșii locali au atras atenția asupra necesității finalizării lucrărilor la strada Mureșului



lei ce reprezintă? 
Dl. primar: Pentru stația de epurare.
Dna. Moldovan Crinișoara: Nu cred. Nu am să votez bugetul pentru 
că nu este explicit.
Dl. Ignat Gheorghe: La cap. 84.02 ”Transporturi” se suplimentează cu 
120.000 lei, aș vrea să știu unde se duce piatră, pentru că noi avem 
nevoie de piatră pe drumuri, întrucât la Cerghid sau stricat foarte 
tare drumurile. Când se începe pietruirea?
Dl. viceprimar: Săptămâna viitoare.
Dl. Ignat Gheorghe: La căminele culturale se risipește foarte multă 
căldură, pentru că nu avem om specializat care să oprească centralele, 
care să închidă geamurile, ușile.
Dl. primar: O să punem termostate.
Dl. Teleptean Vasile: La anexa 1B, cap. 70.02 este vorba de buldoexcavator 
 suma de 44.000 lei, acestea sunt ratele la leasing sau la investiții pentru 
buldoexcavator.
Dna. Moldovan Crinișoara: Suma aceasta a fost prinsă și în bugetul 
din luna februarie.
Dl. Teleptean Vasile: La „Proiect de extindere rețea apă potabilă în loc. 
Șăușa” acești 50.000 lei va fi partea de proiectare. Ridicarea topo de 
anul trecut este plătită sau tot din acești bani se achită? Noi avem o 
ofertă pentru cei 50.000 lei sau am făcut o estimare?
Dl. primar: Este o estimare. 
Dl. Teleptean Vasile: În legătură cu proiectul pentru racorduri la 
canalizare  40.000 lei  trebuie să ne concentrăm pe satele care au 
stații de epurare, degeaba facem proiect pe toate satele, cheltuim 
niște bani și ...
Dl. primar: Oricum toate trebuie să le facem.
Dl. Teleptean Vasile: Le facem, dar nu în același timp.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Facem proiectul general și obținem și avizele 
pentru tot proiectul, iar apoi luăm fiecare sat în parte, în funcție de 
priorități.
Dl. primar: La rectificarea de buget aș vrea să aveți în vedere și alocarea 
sumei necesare deplasării externe la care particip eu, în calitate de 
primar, un consilier local, lam propus pe dl. Ignat și dna. director 
adjunct de la școala din Ungheni. Este un eveniment organizat de 
orașul Ieper, localitate înfrățită cu orașul Ungheni, care neau făcut 
o invitație. Este vorba de suma de 5.000 lei.
Dl. Gyulai solicită răspunsuri la întrebările adresate.
Dl. primar: La religie sau prins cei 21.000 lei, pentru bibliotecă  6.000 
lei, pentru încălzire, iluminat la căminele culturale, se vede foarte clar 
unde sau pus banii, deci 10.000 lei pentru hrană la biblioteci, 20.000 
lei la cămine culturale  încălzire, iluminat.
Dl. Teleptean Vasile: Cât o să coste un tomberon?
Dl. primar: Undeva la 1.700.000  1.800.000 ROL, depinde de capacitate. 
Există peste 100 de familii care nu au primit tomberoane.
Dl. Teleptean Vasile: La racorduri și canalizare  80.000 lei, în ce sate 
se fac și apx. ce lungimi?
Dl. primar: În satul Vidrasău, strada principală, până la preot, se 
efectuează în integralitate pentru că vrem să și asfaltăm.
Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat plus 
suplimentarea cu deplasarea externă, se aprobă cu 9 voturi pentru 
și 6 abțineri  Chirilă Otilia, Culcear Florin, Moldovan Crinișoara, 
Moldovan Ioan, Nyaradi Ioan și Trif Ioan, adoptânduse hotărârea 
nr. 24/05.05.2015.
Dna. Moldovan Crinișoara: Doresc sămi motivez abținerea, deoarece 
în referatul de aprobare nu este cuprinsă suma de 30.000 lei de la 
protecția mediului care este în Anexa nr. 1
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind 
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Ungheni 
nr. 59 din 16.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2015 în orașul Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități socialculturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii și a 
comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil din partea 
comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecție mediu și 
turism din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Duma Ioan Cosmin propune taxa de 1leu/m.p. 
Dl. Culcear Florin propune taxa de 5 lei/m.p.
Se supune la vot propunerea dlui. Duma, aceasta întrunind 6 voturi 

pentru  Buta Monica, Duma Ioan Cosmin, Ignat Gheorghe, Liț 
Alexandru, Ogrean Liviu, Pop Otilia. 
Se supune la vot propunerea dlui. Culcear, aceasta întrunind 2 voturi 
pentru  Culcear Florin, Gyulai Jozsef. 
Nefiind întrunit numărul de voturi necesare (8 voturi), nu se adoptă 
o hotărârea privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
al orașului Ungheni nr. 59 din 16.12.2014 privind stabilirea impozitelor 
și taxelor locale pentru anul 2015 în orașul Ungheni.
Dna. președinte de ședință prezintă punctul 3 al ordinei de zi privind 
aprobare Planului Urbanistic de Detaliu  Studiu de amplasament 
pentru construire hală prestări servicii, microproducție și depozitare, 
beneficiar S.C. Front Doors S.R.L.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economicofinanciare, 
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă 
cu 15 voturi pentru, adoptânduse hotărârea nr. 25/05.05.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 al ordinei de zi privind 

aprobarea executării unor lucrări de extindere rețea electrică LEA  pe 
domeniul public al orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economicofinanciare, 
amenajarea teritoriului și urbanism și din partea  comisiei de specialitate 
juridică și de disciplină, protecția mediului și turism din cadrul 
Consiliului local Ungheni.
Dl. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 

aprobă cu 15 voturi pentru, adoptânduse hotărârea nr. 
26/05.05.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 al ordinei de zi privind 
atribuirea de denumiri străzilor din orașul Ungheni și din localitățile 
aparținătoare: Morești, Șăușa, Vidrasău, Recea, Cereghizel, Cerghid.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii 
de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Știți că Parlamentul a dat o lege prin care 
fiecare localitate, în special orașele din țară trebuie să aibă o stradă 
cu numele de „1 Dec. 1918”?
Dl. Duma Ioan Cosmin: Lista care o aveți în față a fost transmisă la 
Prefectură, de la care am primit aviz favorabil.
Dl. Gyulai Jozsef: Cine a dat denumirile străzilor din Ungheni, pentru 
că atunci când am fost prezenți aici câțiva inși pentru denumirea 
străzilor, nici nu a fost vorba de așa ceva. Atâtea flori, atâția pomi, 
este chiar și strada Cosminului ... cine a dat numele acestea, lea dat 
de batjocură. Nu neam gândit la oameni renumiți din localitate, să 
dăm câte un nume din acesta.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Inițial am propus nume de personalități, de 
eroi, dar documentația nea fost restituită.
Dl. Nyaradi Ioan: Pe strada Ardealului, de exemplu blocul 111 este pe 
strada Ardealului, mai departe nr. 134  Suciu Magdalena, nr. 134A 
 Szocs Elek, nr. 134B  Szocs Jozsa și nr. 135 are mama, toate acestea 
sunt prinse la strada Bisericii, cu toate că se află la șoseaua principală.
Dl. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă 
cu 13 voturi pentru și 2 abțineri  Moldovan Ioan, Nyaradi Ioan, 
adoptânduse hotărârea nr. 27/05.05.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 6 al ordinei de zi privind 
aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător agricol 
și a carnetului de comercializare pentru anul 2015 în Orașul Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii 
de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dna. Moldovan Crinișoara propune câte 1 leu pentru fiecare.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Am fost la Serviciul agricol și neam consultat 
în vederea stabilirii cuantumului taxei. Din acest an sa schimbat legea 
și mia spus dna. Teleptean că sa consultat cu alte primării și taxele 
ar fi următoarele: taxă pentru eliberarea atestatului de producător  
30 lei, taxă viză semestrială atestat de producător 20 lei, taxă pentru 
eliberarea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 10 lei. Până anul trecut, taxele cumulate erau undeva la 80 
lei. Se pare că noua legislație este puțin mai permisivă și am zis să 
stabilim și noi la fel ca celelalte primării. 
Dna. Moldovan Crinișoara: Propun suma de 20 lei pentru toate 3, 
respectiv 10/5/5 lei.
Dl. Teleptean Vasile: Propun suma de 80 lei/total. 
Dl. Ogrean Liviu: Propun ca taxa de atestat să fie 30 lei, viza semestrială 
20 lei și carnetul de comercializare 10 lei.
Dl. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat cu 
propunerea dlui. Duma Ioan Cosmin, se aprobă cu 11 voturi pentru 
și 4 abțineri  Culcear Florin, Moldovan Crinișoara, Moldovan Ioan, 
Trif Ioan, adoptânduse hotărârea nr. 28/05.05.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 7 al ordinei de zi privind 
alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Ungheni pentru 
o perioadă de 3 luni (iunie 2015  august 2015).
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii 
de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Duma Ioan Cosmin propune ca dna. Moldovan Crinișoara să 
îndeplinească funcția de președinte de ședință pentru perioada iunie 
2015  august 2015.
Dl. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă 
cu 15 voturi pentru, adoptânduse hotărârea nr. 29/05.05.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 8 al ordinei de zi privind 
aprobarea încetării unor contracte de concesiune pentru terenuri 
din domeniul privat al orașului Ungheni, pășuni din islazul comunal.
Dna. Moldovan Crinișoara: În ședința din luna martie, am specificat 
că se poate prelungi contractul cu 2 ani și văd că nu sa făcut nici un 
proiect de hotărâre în acest sens. Ați revenit cu rezilierea contractelor. 
Cum de nu sa luat hotărârea să se prelungească contractele cu 
jumătate din perioada inițială.
Dl. Culcear Florin: Vă spun eu de ce, deoarece acele contracte erau cu 
45 lei și crescătorii de animale nu doresc, ei doresc ceva mai mult, să 
aducă un aport mai mare la bugetul local.
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Consilierii locali au dezbătut achiziționarea de europubele 
pentru Ungheni și satele aparținătoare

Problema pajiștilor, dezbătută în Consiliul Local

Lucrări efectuate în Ungheni şi satele aparţinătoare

Primăria orașului Ungheni
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Dna. Moldovan Crinișoara: Dar cât va fi acum redevența?
Dl. Culcear Florin: Minim 150 lei.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dna. secretar, cine este în situație de 
reziliere a contractelor, dl. Răduțiu și Asociația de bovine din Șăușa?
Dna. secretar: Din proiectul de hotărâre reiese că există două cazuri de 
încetare prin acordul părților a contractelor de concesiune, celelalte 
contracte expirând în luna mai 2015.
Dl. Moldovan Ioan: Nu sa solicitat prelungirea contractelor de 
concesiune de către ceilalți în scris?
Dl. primar: Nu.
Dna. secretar: Nu am primit nici o solicitare de prelungire a contractelor.
Dl. primar: Noi am făcut o ședință cu toți și ei vor să facem trupuri 
pentru fiecare și atunci nu vom mai avea discuții. Vom încheia 
contracte pe 7 ani și toată lumea va fi mulțumită.
Dl. viceprimar: Să intre toți deținătorii de animale pe pășunea lor, 
pentru că dacă nu rămân fără pășune mai multe turme. Noi așa ne
am înțeles în ședință și altă cale nici nu există ca săi așezi pe fiecare 
pe pășunea lui.
Dl. Trif Ioan: În proiectul de hotărâre inițiat de noi în anul 2014 este 
stabilit ca, caietul de sarcini să fie adus în consiliu.
Dl. primar: Este aici caietul de sarcini.
Dl. Trif Ioan: Dar noi trebuie să vedem acel caiet de sarcini, trebuia săl 
avem în comisie și să aducem modificări, să putem interveni pe el. 
Noi lam împuternicit pe dl. primar să semneze contractele, în acest 
proiect de hotărâre. Dl. Boar a fost chemat, a fost păcălit să rezilieze 
contractul cu Asociația crescătorilor de animale.Nu era nevoie, pentru 
că pășunile sunt ale consiliului local, ca la rezilierea contractelor să 
facem un proiect de hotărâre prin care noi să ...
Dna. secretar: Dar aveți proiectul de hotărâre pentru încetarea 
contractelor de comun acord. 
Dl. Trif Ioan: Dar dl.primar a semnat pentru rezilierea contractelor.
Dna. secretar: Dacă dvoastră nu votați proiectul de hotărâre, 
contractele de concesiune nu vor înceta.
Dl. primar: Dlor. consilieri, vă rog un singur lucru, fiți responsabili, 
pentru că sunt anumite persoane care din asta trăiesc, este problema 
dvoastră cum votați, haideți să nu tărăgănăm pentru că nu avem 
timp. Este o pace și o liniște, nu vă luați după dl. Trif, care vrea doar 
să bulverseze, vă cer să fiți responsabili.
Dl. Trif Ioan: Vă spun eu că nu e nicio problemă, în Asociația crescătorilor 
de animale au fiecare pășune, la cei care se termină contractul în mai, 
se poate ține licitație. Contractul Asociației ... 
Dl. viceprimar: Tu dezinformezi fantastic în fiecare ședință.
Dl. primar: Noi tocmai asta vrem, pentru că expiră aceste contracte.
Dl. Trif Ioan: La cei care expiră contractul, țineți licitație.
Dl. primar: Dar nu poți.
Dl. Trif Ioan: Ba da, cum să nu poți. Nu mai mințiți consiliul, pentru că 
la cei care le expiră contractul în mai, la aceia se poate ține licitație.
Dl. primar: Problema e că trebuie să ne grăbim, pentru că nu mai pot 
face actele la APIA.
Dl. Trif Ioan: Licitație se poate ține, cu ce împiedicăm noi, Consiliul 
Local. 
Dna. Moldovan Crinișoara: Dacă procedura de licitație începe acum, 
cât va dura?
Dl. Culcear Florin: Dl. primar, dacă erați atât de bine dispus să ajutați 
acești crescători, ați fi știut clar că aceste contracte se reziliază de drept 
în luna mai. Dacă acele ședințe sătești, la care dvoastră ați participat 
întro singură localitate, la Cerghid, ar fi avut loc pe toate localitățile și 
atunci automat sar fi pus problema aceasta. Și dvoastră, ca un om, 
întradevăr înțelegător, ați fi făcut acest proiect de hotărâre în luna 
ianuarie sau februarie și acel proiect de hotărâre ar fi trecut. Nu ieșiți 
dvoastră cu astfel de afirmații, că dvoastră sunteți cel bun, pentru 
că nu e tocmai așa. Nu afirmați că consilierii sunt de vină pentru 
această situație de fapt.
Dl. primar: Dar cine e de vină, eu, pentru că am puso în ședință și 
nu ați aprobat.
Dl. Culcear Florin: Dvoastră, pentru că aveți un administrator public, 
un viceprimar, un inginer  șef serviciu, dvoastră sunteți vinovat.

Dl. primar: Mulțumesc frumos.
Dl. viceprimar: Dl.Culcear, am adunat crescătorii de animale aici în 
sală și toți au fost de acord cu sistemul acesta.
Dl. Culcear Florin: Domnule, acele ședințe sătești se fac primăvara 
de când e lumea.
Dl. primar: Noi am chemat toți crescătorii aici, am discutat cu ei. Eu 
miam făcut datoria, restul nu mai depinde de mine.
Dna. președinte de ședință: Dacă licitația aceasta începe acum, se va 
termina ca să putem pune actele la APIA.
Dl. primar: Dar cum să nu se termine. De aceea vrem să facem.
Dna. Moldovan Crinișoara: Eu știu că dl. Chirilă Ionel a depus o cerere 
pentru prelungirea contractului cu jumătatea perioadei.
Dl primar: Dar așa am vorbit cu dna. Chirilă să facem chestia aceasta 
(licitație).
Dl. Teleptean Vasile: Data trecută, la ședință, am zis că trebuie să 
urgentăm treaba asta. Motivul: oamenii sunt deja pe pășuni. Problema 
este în felul următor, parcelările sunt făcute, dacă o persoană are o 
parcelă pe care o pășunează acum și el are interesul încă să o aibă în 
continuare, parcela se va licita de la 150 lei în sus, dacă în două ședințe 
nu se întâmplă nimic, va fi atribuire directă, dar nu mai jos de 150 lei.
Dl. Moldovan Ioan: În raportul de specialitate semnat de dna. Huza 
și dna. Băcioiu, la Vidrasău suprafață 65 ha, se propune spre licitație 
91 ha, la Cerghid suprafață 142 ha, se propune 175 ha. 
Dl. Culcear Florin și dna. Chirilă Otilia nu votează, invocând un interes 
patrimonial în problema supusă aprobării Consiliului Local.
Dl. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se votează 
cu 9 voturi pentru și 4 abținere  Moldovan Crinișoara, Moldovan 
Ioan, Nyaradi Ioan, Trif Ioan. Nu se adoptă o hotărâre în acset sens.
Proiectul de hotărâre de la pct. 9 nu intră în dezbatere întrucât se 
referă și la trupurile de pășune pentru care sa solicitat încetarea 
contractelor de concesiune de la proiectul anterior.

Dl. președinte de ședință prezintă punctul 10 al ordinei de zi privind 
aprobarea deplasării unei delegații din partea orașului Ungheni și a 
Consiliului Local Ungheni la Ieper/Belgia, în perioada 8  11 mai 2015.
Dl. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere  Nyaradi Ioan, adoptându
se Hotărârea nr. 30/05.05.2015.
Dl. Moldovan Ioan: După sosirea din delegație să ne prezinte un raport.
Diverse:
Dl. Teleptean Vasile:  când încep lucrările la blocuri pentru investiția 
aprobată?
Dl. primar: Acum se desfășoară licitația.
Dl. Gyulai Jozsef:  am depus cerere pentru un drum de acces prin 
spatele grajdurilor de la CAP, dar nu sa făcut nimic.
Dl. primar: Sunt terenuri private.
Dl. Gyulai Jozsef: Trotuarul de la magazinul Darina până la dl. părinte 
trebuie reparat, întrucât este o porțiune de apx. 20  30 m care nu 
are dale.
Dna. Moldovan Crinișoara: Când va intra în reabilitare căminul cultural 
de la Vidrasău?
Dl. primar: La următoarea rectificare de buget promit că o să pun bani.
Dna. Buta Monica: Când se repară stația de autobuz de la Cerghizel?
Dl. Teleptean Vasile: În fața școlii sunt buruieni și mizerie, trebuie făcută 
curățenie și cosită iarba pentru că aveți cositoare aici.
Dl. primar: Dna. director are banii la discreție, are buget, a cerut 
vreodată o cositoare?
Dna. Chirilă Otilia:  reabilitarea trotuarului din Cerghizel.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, ședința ordinară 
din data de 5 mai 2015 se incheie.

Președinte de ședinţă,   Secretar,
     Chirilă Otilia               Covrig Daniela

Consilierii locali din Ungheni, în ședință ordinară

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege 
privind alegerile locale, cu 278 voturi pentru, 22 
împotrivă şi 14 abţineri. Astfel că, preşedinţii 
Consiilor Judeţene vor fi aleşi indirect prin vot 
secret al consilierilor judeţeni, cu majoritate 
simplă, iar primarii vor fi aleşi întrun singur tur. 
Reprezentanţii PSD au spus că susţin proiectul 
de lege, în timp ce cei ai PNL au arătat că au 
reţineri în privinţa modului alegerii primarilor 
şi preşedinţilor Consiliilor Judeţene. Preşedinţii 
Consiliilor Judeţene, dar şi vicepreşedinţii şi vi
ceprimarii vor fi aleşi în mod indirect, prin vot 
secret de consiliul judeţean, cu majoritate simplă. 
Aceştia vor putea fi demişi, însă, la iniţiativa a cel 

puţin o treime din numărul consilierilor judeţeni, 
motivat și cu majoritate calificată, adică voturile 
a două treimi din numărul total. O altă prevedere 
a proiectului de lege adoptată, este că primarii 
se vor alege întrun singur tur, ca şi în prezent. 
Toate candidaturile vor trebui să fie însoţite de 
liste de susţinători de minimum 1% din numărul 
total al alegătorilor, dar nu mai puţin de 100 de 
susţinători pentru comune, 500 pentru oraşe de 
rangul 2 şi 3 şi 1000 de susţinători pentru munici
pii şi pentru Bucureşti. Toate cheltuielile din pro
cesul electoral se vor recupera de la bugetul de 
stat, nu de la bugetele locale, cum este în prezent, 
precum şi implementarea registrului electoral 

al AEP pentru gestionarea cetăţenilor cu drept 
de vot şi introducerea sistemului informatic de 
monitorizare a prezenţei la vot şi a votului. În ca
zul în care consilierii părăsesc partidele pe listele 
cărora au candidat, prefecţii să fie cei care vor 
constata încetarea mandatului şi nu prin votul 
consilierilor, cum era până acum. Proiectul care 
modifică trei legi, şi anume legea alegerilor locale, 
administraţiei locale şi statutul aleşilor locali, 
a fost adoptat în forma stabilită de Comisia de 
cod electoral, fiind aprobat anterior de Senat, iar 
Camera Deputaţilor este for decizional. 
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Primarii vor fi aleși din primul tur, iar Președinții de Consilii Județene, aleși de consilieri

Consiliul Județean Mureș


