
Primăria Ungheni a fi nalizat lucrările 
la sediul Serviciului pentru Evidența 
Populației. În acest moment 
reprezentanții administrației publice 
locale așteaptă avizele de la instituția 
centrală, Direcția pentru Evidența 
Persoanelor și Administrarea Bazelor 
de Date afl ată în subordinea Minis
terului Afacerilor Interne. 
Lucrările la acest sediu afl at în incinta 
Primăriei Ungheni au început în anul 
2013. Au fost amenajate două încăperi 
pentru angajații care își vor desfășura 
activitatea în acest nou serviciu, o 
cameră în care persoanele vor fi  foto
grafi ate pentru noile Cărți de Indenti
tate dar și o sală de așteptare pentru 
locuitorii din oraș. “Suntem întrun 

stadiu extrem de avansat cu Serviciul 
pentru Evidența Populației din orașul 
Ungheni. Suntem fericiți să îi anunțăm 
pe locuitorii orașului că lucrările la 
sediul nou sunt fi nalizate și așteptăm 
avizele de la autoritatea centrală. Cre
dem că în maxim o săptămână de la 
primirea acestor avize vom deschide 
activitatea cu publicul. Ceea ce este 
important de precizat este faptul că 
cetățenii își vor rezolva o mare parte 
din problemele pe acest segment în 
oraș fără a mai fi  nevoie să se depla
seze în TîrguMureș.” a declarat Aure
lian Pătran, administratorul public al 
orașului Ungheni. 
Reprezentanții administrației publi
ce locale afi rmă că această nouă re

alizare vine în sprijinul cetățenilor 
din satele aparținătoare orașului 
Ungheni. Și asta deoarece aceștia vor 
fi  scutiți de un drum până în orașul 

reședință de județ, nu vor mai chel
tui bani pe transport și vor economisi 
din timpul alocat problemelor care 
țin de Evidența Populației. 

Evidența populației, gata de lucru

Lucrările la rețeaua de canalizare continuă
Odată cu venirea primăverii lucrările la rețeaua de canalizare din 
orașul Ungheni au reînceput. Reprezentanții Primăriei au dat or
dinul de începere a lucrărilor pe strada din spatele Bisericii Ro
mano Catolice din oraș. Valoarea totală a lucrărilor de canalizare 
ce vor cuprinde orașul și satele aparținătoare este de 1.618.000 lei.

Poliția Locală Ungheni, ordine și lege pentru oraș
În anul 2013 Poliția Locală Ungheni a desfășurat mai multe 
acțiuni care au avut ca scop menținerea unui climat de liniște în 
oraș și în satele aparținătoare. Polițiștii au indentifi cat și cetățeni 
care încălcau legea prin diversele activități desfășurate. La capi
tolul probleme întâmpinate, Poliția Locală se confruntă cu o 
slabă salarizare a personalului. Polițiștii își doresc ca pe viitor 
să benefi cieze de o salarizare adecvată unor structuri de ordine 
publică în condițiile îndeplinirii de atribuții similare cu cele ale 
Poliției Naționale.
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Publicație lunară de informare, 
opinie și atitudine
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Anul 2013 a fost unul plin de realizări 
pentru Primăria și Consiliul Local Ungheni. 
Bugetul instituției s-a axat pe realizarea 
lucrărilor la infrastructura orașului și în 
special pe continuarea lucrărilor la cana-
lizare. Primarul Victor Prodan afi rmă că 
și în acest an lucrările vor continua într-un 
ritm alert. Deasemenea nu vor fi  negli-
jate celelalte segmente precum educația, 
sănătatea, cultura și sportul. 

Victor Prodan: “Vom fi  alături
 de cetățeni și în 2014”

Începutul de primăvară marcat 
cu un spectacol extraordinar

Spectacol extraordinar în Sala Căminului Cultural din Ungheni cu ocazia zilei de 8 Martie. Reprezen-
tanții Primăriei Ungheni au organizat un eveniment special în care buna dispoziție a fost la mare preț. 
Intitulat ”Un cântec, un dans, o fl oare pentru Doamne şi Domnişoare!”, spectacolul și-a propus să 
aducă pe fețele reprezentantelor sexului frumos din Ungheni un zâmbet la începutul primăverii. 
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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. 

Prezentul raport cumulează activităţile realizate în 
primele şase luni ale mandatului (iunie – decem
brie 2012) şi anul 2013, până în luna octombrie.
”Pe durata mandatului de până acum am avut 
numeroase activități, toate făcute în intere
sul cetățeanului și în cel al orașului. Împreună 
cu echipa de consilieri locali și de angajați ai 
Primăriei am făcut tot ce este posibil pentru a 
dezvolta orașul, pentru a realiza proiecte ne
cesare tuturor”, a explicat Victor Prodan.

Activități importante 
pentru comunitate
La nivelul oraşului Ungheni şi a loca lităţilor 
aparţinătoare Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Re
cea şi Moreşti sau desfășurat lucrări la rețeaua 
de canalizare menajeră. ”Este cel mai important 
proiect al administrației locale, pe care oame
nii șil doresc cel mai mult și care provoacă în 
același timp cele mai mari neplăceri la nive
lul de comoditate de zi cu zi. Îi rog pe toți 
concetățenii mei să  înţeleagă situaţia pentru 
că tot ceea ce facem este pentru viitorul lor și 
al copiiilor lor”, a explicat Prodan. În Ungheni 
sa lucrat intens la extinderea reţelei publice 
de canalizare pentru preluarea, evacuarea şi 
transportul apelor menajere la blocuri şi racor
durile necesare la sistemul de canalizare. Con
comitent, sa reușit reabilitarea reţelei de ali
mentare cu apă curentă pe strada Tineretului. 
Sa reușit repararea sălii de sport a Şcolii „Emil 
Drăgan”, amenajarea spaţiilor destinate claselor 
pregătitoare, renovarea exterioară a dispensa

rului uman precum şi amenajarea terenului din 
curtea dispensarului pentru parcarea autoturis
melor. Mai mult administraţia locală a amena
jat o staţie pentru mijloacele de transport în 
comun pe strada Mureşului. Tot pentru această 
stradă sa realizat documentația pentru a se pu
tea începe lucrările de reabilitare. Pentru tinerii 
care locuiesc în blocul ANL sa realizat înlocuirea 
gea murilor şi a uşilor în proporţie de 75%.
”Nu în ultimul rând, pentru că suntem în primul 
rând români și creștini, am reușit  instalarea 
unui catarg şi arborarea steagului României în 
oraș și am acordate sprijin fi nanciar tuturor cul
telor din oraș”, a explicat Victor Prodan.

Investiții pentru 
satele aparținătoare
În această perioadă, la nivelul satului Cerghid, 
sa reușit amenajarea unui teren de sport, sau 
amenajat trotuare la drumurile din locali
tate, sa realizat racordul electric la stația de 
epurare și sa amenajat un podeț. Sa reușit 
amenajarea unei stații pentru mijloacele de 
transport în comun. În plus sau solicitat oferte 
de inun dabilitate pentru staţiile de epurare 
de la Cerghizel, Cerghid şi Vidrasău unde sa 
reușit obţinerea avizului de mediu şi de apă. 
”Voi fi  aproape de toți locuitorii care țin de 
administrația locală a orașului Ungheni, indife
rent de localitatea de care aparțin. Atât orașul 
cât și localitățile aparținătoare au nevoie de 
investiții pentru dezvoltare.”, a explicat primarul.
Una dintre cele mai importante loca lități 
aparținătoare a orașului Ungheni este Vidrasău. 
Aici autoritățile locale au reușit schimbarea 
locului terenului de sport, pie truirea unor 
drumuri comunale, amenajarea unui drum 
prin împietruire (pod plutitor). La solicitarea 
cetăţenilor sa prelungit reţeaua de gaz metan 
în localităţile Vidrasău şi Recea pentru a putea 
oferi condiții optime de trai. 
În Șăușa sa reușit repararea şi schimba rea uşilor 
de la intrarea în școala gene rală și pietruirea 
unor drumuri comunale. La Moreşti sa reușit 
realizarea căilor de acces la cimitirul ortodox al 
satului şi la parcelele de teren agricol.

Raport de activitate 
al primarului Victor Prodan 
iunie 2012 – octombrie 2013
Transparența instituțională este unul dintre principiile fundamentale 
ale democrației. Datoria unui primar este și de a explica cetățenilor 
care l-au votat, ce a făcut administrația locală pentru ei în perioada 
trecută. Așă că, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi ale normelor de aplicare a legii, se face 
public următorul Raport de Activitate.

Pietruirea drumurilor din Ungheni și satele aparținătoare

Sală de clasă modernizată

Reprezentanții Primăriei Ungheni au publicat stra tegia de dezvoltare a 
orașului și a satelor apar ținătoare pentru următorii 6 ani. Este vorba 
despre principalele planuri ale municipalității în legătură cu lucrările 
care se vor efectua în te ritoriul admi nistrativ. 

Proiectele orașului Ungheni 
2014-2020 
1. Canalizarea menajeră a orașului Ungheni și a 
localităților aparținătoare: Cerghid, Cerghizel, 
Vidrasău, Recea și Morești din județul Mures. 
Termenul de fi nalizare pentru aceste lucrări este 
anul 2016 iar fondurile provin de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
bugetul local.
2. Racordurile de canalizare pentru preluarea, 
evacuarea și transportul apelor menajere de la 
gospodăriile populației și societăți comerciale 
în orașul Ungheni. Termenul de fi nalizare pentru 
aceste lucrări este anul 2015 iar fondurile au fost 
prevăzute în buget. 
3. Racordurile de canalizare pentru preluarea, 
evacuarea și transportul apelor menajere de la 
gospodăriile populației și societăți comerciale 
în: Cerghizel, Cerghid, Recea, Vidrasău, Morești 
din județul Mureș. Termenul de realizare pen
tru aceste lucrări este anul 2016. Aceste lucrări 
sunt condiționate de respectarea contractelor 
de fi nanțare nr. 732/05.06.2013 între MDRAP și 
Primăria orașului Ungheni. 
4. Alimentare cu apă și canalizare menajeră în lo
calitatea Șăușa, orașul Ungheni. În acest caz este 
nevoie de realizarea Studiului de Fezabilitate și a 
proiectului pentru atragerea fondurilor europene. 
5. Construirea podului peste râul Mureș între 
localitățile Vidrasău și Șăușa. În acest caz este 

nevoie de realizarea Studiului de Fezabilitate și a 
proiectului pentru atragerea fondurilor europene.
6. Construirea unei grădinițe cu program pre
lungitzona Gară, oraș Ungheni. În acest caz este 
nevoie de realizarea Studiului de Fezabilitate și a 
proiectului pentru atragerea fondurilor europene.
7. Construirea unei policlinici cu staționar de 
1015 paturi în orașul Ungheni. În acest caz este 
nevoie de realizarea Studiului de Fezabilitate și a 
proiectului pentru atragerea fondurilor europene.
8. Reparații la Căminul Cultural Vidrasău. În 
acest caz este nevoie de realizarea Studiului de 
Fezabilitate și a proiectului. 
9. Crearea de condiții optime la școala “Emil 
Drăgan” din orașul Ungheni și repararea 
acoperișului școlii. În acest caz municipalitatea 
își propune realizarea proiectului și a devizului. 

Strategia de dezvoltare a orașului Ungheni și a 
localităților aparținătoare pentru anii 2014-2020 

Consilierii locali ai orașului Ungheni au 
luat act în ședința ordinară din data de 18 
martie de încetarea mandatului consili-
erului Dinu Suciu. Asta după ce Partidul 
Democrat Liberal i-a retras acestuia spri-
jinul politic și l-a exclus din formațiune. 

Fostul consilier afi rmă că nu cunoaște motivele 
pentru care a fost exclus din partid și nici cele 
pentru care sa dorit plecarea sa din Consiliul Lo
cal (CL). Acesta crede însă că întreaga situație a 
fost tranșată la nivel politic iar motivele pentru 
care a fost nevoit să părăsească forul local sunt 
legate de interesele personale ale liderilor politici 
din cadrul PDL Ungheni. „Eu nu cunosc motivul 
pentru care am fost exclus din PDL și pentru care 
mi sa retras sprijinul politic din cadrul CL. Pot 
spune că a fost o mârșăvie politică pentru ca eu 
să plec din CL Ungheni. Activitatea mea a fost 
prezentă și atentă în Consiliul Local, doar în in
teresul comunității. Eu nu am mers în Consiliul 
cu interese proprii ci pentru a face proiecte pen
tru comunitate. Am fost deschis întotdeauna, 
am susținut proiectele Primăriei. Nu am votat 
împotrivă, nu am pus piedică precum colegul 
meu, Nyaradi Ioan.” a afi rmat consilierul local. 
Înainte de a părăsi ședința, Suciu a afi rmat că va 

fi  în continuare alături de comunitate. ”Vreau să 
mai subliniez că plec din CL Ungheni cu capul 
sus și acest șut în fund înseamnă doi pași înainte 
pentru mine. Comunitatea care ma ales mă va 
sprijini în continuare și voi avea grijă de acum 
încolo cu cine voi face alianțe.” a mai spus fostul 
ales local. 
Consilierul local Dinu Ioan Suciu a activat în 
cadrul CL Ungheni timp de șapte ani. Cel mai 
probabil locul acestuia va fi  luat de către Otilia 
Chirilă, următoarea persoană aleasă de comuni
tatea din Ungheni pe lista PDL. Reprezentanții 
din executivul Primăriei au făcut un apel către 
conducerea fi lialei PDL Ungheni ca până la 
următoarea ședință ordinară, care va avea 
loc în luna aprilie, să fi e depusă propunerea și 
documentația necesară privitoare la înlocuirea 
consilierului Dinu Suciu. 

Dinu Suciu își pierde mandatul de consilier local

Dinu Suciu, fost consilier local PDL

Lucrări la reţeaua de canalizare
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Cu ocazia zilei de 1 Martie, pri
marul Victor Prodan a dăruit câte 
un mărţişor copiilor de la Şcoala 
Generală “Emil Drăgan” din Un
gheni precum şi celor de la şcolile 
din Moreşti, Şăuşa, Vidrasău, 
Cerghid şi Cerghizel. Gestul edi
lului a venit ca o urare în prima 
zi de primăvară pentru cei care 
reprezintă viitorul orașului. „Este 
foarte important să fi m alături de 
copiii noștri în diferite momente 
importante. Ei sunt viitorul aces
tui oraș. Trebuie să îi prețuim, 
să îi educăm și să îi îndrumăm 

pe drumurile potrivite în viață. 
Este extrem de important ca toți 
părinții din oraș să conștientizeze 
faptul că educația copiilor este 
foarte importantă. De aceea 
și primăria orașului Ungheni 
împreună cu reprezentanții Con
siliului Local sunt alături de copiii 
și tinerii din oraș”. Edilul ia în
demnat pe toți elevii să învețe cât 
mai bine, să obțină rezultate cât 
mai bune la toate materiile pen
tru ca pe viitor să devină oameni 
de bază în societatea mureșeană 
și nu numai. 

Spectacol extraordinar în Sala 
Căminului Cultural din Un-
gheni cu ocazia zilei de 8 Martie. 
Reprezentanții Primăriei Un-
gheni au organizat un eveniment 
special în care buna dispoziție a 
fost la mare preț. Intitulat ”Un 
cântec, un dans, o fl oare pentru 
Doamne şi Domnişoare!”, spec-
tacolul și-a propus să aducă pe 
fețele reprezentantelor sexului 
frumos din Ungheni un zâmbet 
la începutul primăverii. 

Sâmbătă, 8 Martie, sala Căminului 
Cultural din Ungheni a fost plină de 
doamne și domnișoare care au ales 
să petreacă o dupăamiază deosebită 
alături de trupe de dans și cântăreți 
din diverse domenii ale muzicii. Spec
tacolul a fost organizat de Primăria 
şi Consiliul Local Ungheni în colabo
rare cu Ansamblul Hora din oraș. În 
cadrul acestui eveniment au evoluat  
dansatorii Ansamblului Hora din 
Ungheni şi invitaţi precum: Ovidiu 
Furnea, Teodor Sântean, Răzvan 
Năstăsescu, Teodora Sântean (Tess), 
Claudia Sita, Csilla Simon. Primarul 

orașului Ungheni, Victor Prodan a ur
cat pe scenă alături de o parte dintre 
dansatorii și cântăreții care au oferit 
un adevărat recital al divertismentu
lui. Acesta lea felicitat pe doamnele 
și domnișoarele prezente și lea făcut 
câteva urări. „Sunt extrem de onorat 
să mă aflu pe această scenă alături de 
artiști talentați dar și de copiii care au 
pus extrem de mult suflet în a vă oferi 
acest program artistic. Este foarte 
important ca pe lângă mulțumirile 
și felicitările aduse organizatorilor 
să îi prețuim pe copiii din Ungheni. 

Ei sunt viitorul nostru iar Primăria 
Ungheni îi va susține în orice tip de 
activitate vor organiza. Este impor
tant să fim alături de copiii noștri și 
să îi îndrumăm în viață. Totodată, 
doamnelor și domnișoarelor le urez 
un călduros „ La mulți ani!” cu oca
zia zilei de 8 Martie. Vă mulțumim că 
sunteți mereu alături de noi, alături 
de comunitate și vă implicați în bu
nul mers al orașului” a declarat edilul 
orașului Ungheni. 
La intrarea în sala Căminului Cultural 
doamnele și domnișoarele au avut 

parte de o surpriză. Acestea au primit 
câte o lalea din partea primarului 
Victor Prodan, ca semn al aprecierii 
și respectului pe care atât edilul cât 
și Consiliul Local îl poartă tuturor fe
meilor din oraș. Locuitoarele orașului 
Ungheni, care au fost prezente la 

spectacol, sau arătat încântate de 
gestul municipalității dar și de ar
tiștii care au fost aplaudați la scenă 
des chisă. Echipa Primăriei Ungheni a 
promis că astfel de spectacole vor fi 
organizate și în anii următori urmând 
să devină o adevărată tradiție. 

Începutul de primăvară marcat cu un spectacol extraordinar

Poliția Locală Ungheni, ordine și lege pentru orașMărțișoare pentru 
elevii din Ungheni 

Mai mulţi artişti din Ungheni şi din alte localităţi ale judeţului 
au defi lat pe scena Căminului Cultural

Pe parcursul anului 2013, Poliția Locală 
din cadrul Primăriei orașului Ungheni 
a desfășurat o gamă largă de activități 
în zona de competență, respectiv pe 
raza orașului Ungheni, cât și a satelor 
aparținătoare. 
Întreaga activitate desfășurată de per
sonal a avut la bază prevederile legale, 
strategia de dezvoltare a Primăriei și 
Consiliului Local Ungheni pentru a 
oferi comunității locale cadrul nece
sar pentru o viață liniștită, în condiții 
sporite de ordine și liniște publică, 
apărarea proprietății publice și private. 
”În anul 2013 la nivelul Poliției Locale au 
fost înregistrate un număr de 17 fapte 
de natură penală în care autorii au fost 
depistați,după cum urmează: 11 cazuri 
de furt, un caz de ultraj contra bunelor 
moravuri și tulburarea liniștii publice, 
trei cazuri de conducere a autoturis
mului cu îmbibație alcoolică peste li
mita legală și două cazuri de conducere 
auto fără pemis.”, a declarat coordona
torul Poliției Locale Ungheni, Ioan Alb. 
Patrulare în folosul cetățeanului
Cu ocazia efectuării serviciului de patru
lare pe timp de zi și de noapte au fost 
legitimate un număr de 691 persoane 
care au fost depistate la ore și în locuri 
de interes pentru munca de poliție. Tot 
în cadrul acestor patrulări au fost orga
nizate și efectuate un număr de 735 de 
pânde și au fost verifi cate un număr de 
320 căruțe, în special asupra încărcăturii 
transportate dar și a motivului prezenței 
în zonă. „În perioada de referință au 
fost întocmite și înaintate instanței 
de judecată, respectiv Judecătoriei 
TîrguMureș, un număr de 24 de do
sare prin care sa solicitat instanței de 
judecată înlocuirea sancțiunii amen
zii contravenționale cu obligarea per
soanelor în cauză la prestarea unor 
activități în folosul comunității. Este vor

ba despre persoane care nu șiau achitat 
amenzile și care nu au putut fi  execu
tate silit pentru că nu au venituri și nu 
dețin bunuri.”, a mai spus coordonatorul 
Poliției Locale Ungheni. 

Verifi cări la comercianți 
în neregulă
Tot în anul 2013 polițiștii locali au verifi 
cat avizele de funcționare la peste 70 de 
obiective economice având ca profi l de 
activitate comerțul iar în situațiile unde 
au fost constatate nereguli, proprie
tarii au fost invitați la sediul Primăriei 
Ungheni în vederea punerii în legali
tate. La un număr de 7 persoane fi zice 
care desfășurau activități economice 
fără forme legale sau întocmit adrese 
către  Poliția Orașului Ungheni care 
este competentă în a soluționa astfel 
de fapte penale. Anul trecut Poliția Lo

cala Ungheni a acordat sprijin și chiar 
a acționat direct pentru stingerea mai 
multor incendii care sau produs pe raza 
de competență, în general la vegetația 
uscată, preveninduse astfel producerea 
de pagube materiale însemnate. 

Protecție pentru instituțiile 
de învățământ
Despre activitatea din instituțiile de 
învățământ, coordonatorul Poliției Lo
cale Ungheni, Ioan Alb afi rmă că “sa 
acționat zilnic cu scopul de a asigura 
protecția elevilor și a cadrelor didactice, 
patrulânduse în zona școlilor și pe tra
seul de deplasare al elevilor. Totodată 
au fost supravegheate sediile școlilor și 
ale grădinițelor și după orele de curs sau 
în timpul vacanțelor școlare în vederea 
prevenirii sustragerilor de bunuri din 
aceste obiective. Unele din misiunile 
importante au fost executate cu ocazia 
desfășurării la Școala Generală ”Emil 
Drăgan” Ungheni a testelor de evaluare 
națională pentru elevii claselor a VIIIa 
cât și asigurarea transportului lucrărilor 
la comisia de corectare”. 

Salarizarea o problemă
La capitolul probleme întâmpina
te, Poliția Locală se confruntă cu o 
salarizare necorespunzătoare a perso
nalului. Polițiștii își doresc ca pe viitor 
să benefi cieze de o salarizare adecvată 
unor structuri de ordine publică în 
condițiile îndeplinirii de atribuții simi
lare cu cele ale Poliției Naționale. 
Pentru îmbunătățirea acestei situații 
polițiștii locali acționează prin Aso
cia ția Polițiștilor Locali Mureșeni 
la toate forurile, pe plan local fi ind 
ajutați substanțial de noua conducerea 
Primăriei Ungheni în frunte cu edilul 
Victor Prodan. 

Ioan Alb, coordonatorul 
Poliţiei Locale Ungheni

Marţişoarele oferite de primarul Victor Prodan
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De la începutul anului 2014 şi până 
în prezent oraşul Ungheni şi satele 
aparţinătoare au fost ferite de in
cendii mari izbucnite în urma arderii 
miriştilor şi a vegetaţiei uscate. Potri
vit datelor furnizate de reprezentanţii 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Horea al judeţului Mureş, în 
primele trei luni ale acestui an, în Un
gheni, au avut loc două incendii în 
urma cărora au ars 500 de metri pătraţi 
de vegetaţie uscată şi 500 de kilograme 
de plante furajere. 

Pompierii atrag atenţia!  
În multe cazuri, cetăţenii ard 
miriştile ori vegetaţia uscată, fără a 
asigura supravegherea sau fără a lua 
măsuri de împiedicare a propagării 
focului la vecinătăţi. Totodată ard
erile se fac şi în condiţii de vânt ori 
amplasând grămezile ce urmează a 
fi distruse prin ardere în apropierea 
adăposturilor de animale sau de
pozitelor de furaje, ceea ce conduce 
la propagarea focului la gospodării 
şi anexele acestora. Nerespectarea 
măsurilor specifice are consecinţe 
grave asupra comunităţii prin 
pierderi de vieţi omeneşti, pro

ducerea de pagube materiale şi 
afectarea mediului înconjurător. 
Conducerea ISU Mureş a publicat 
câteva sfaturi pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a arderilor. Astfel, 
în perioa dele de caniculă şi secetă 
prelungită sau pe timp de vânt, ar
derea miriştilor, vegetaţiei uscate şi 

a resturilor vegetale este interzisă. 
Arderea se execută în locuri care nu 
permit propagarea focului la fon
dul forestier sau construcţii şi care 
să nu afecteze reţelele electrice, de 
comunicaţii, conductele de trans
port a gazelor naturale, produsele 
petroliere ori alte bunuri materiale 

combustibile, asigurânduse su
pravegherea permanentă a arderii, 
precum şi stingerea jarului după 
terminarea activităţii. Pompierii mai 
recomandă şi ca vegetaţia uscată şi 
resturile vegetale sa fie colectate în 
grămezi, în cantităţi astfel încât ar
derea să poată fi controlată.

Principalele recomandări 
ale pompierilor 
• Izolarea zonei de ardere faţă de căi 
de comunicaţie, construcţii, culturi 
agricole vecine, instalaţii, fond forestier 
prin executarea de fâşii arate.
• Nu se aprinde focul la o distanţă mai 
mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi 
anexele acestora, 100 de metri faţă de 
depozitele de furaje, 200 de metri faţă 
de liziera pădurii.
• Arderea se execută numai pe timp de zi.
• Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi 
a resturilor vegetale se execută numai 
după obţinerea permisului de lucru cu 
focul. Arderea vegetaţiei uscate şi a res
turilor vegetale în cadrul gospodăriei 
cetăţeneşti nu necesită obţinerea per
misului de lucru cu foc.
• Emiterea permisului de lucru cu foc se 
face prin grija primarului de către şeful 
serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă sau persoana desemnată în 
acest sens. 
Pompierii mureseşeni mai avertizează 
că nerespectarea regulilor în ceea ce 
priveşte arderea de mirişti şi vegetaţie 
urcată constituie contravenţie şi se 
pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei 
la 2.500 lei. 

Recomandările ISU Mureş pentru arderile de vegetaţie uscată 

Incendiu de vegetaţie uscată

Au reînceput lucrările la canalizare 
Odată cu venirea primăverii, lucrările la rețeaua 
de canalizare din orașul Ungheni au reînceput. 
Reprezentanții Primăriei Ungheni au dat ordinul 
de începere a lucrărilor pe strada din spatele Bi
sericii Romano Catolice din oraș. Valoarea totală 
a proiectului de canalizare ce cuprinde orașul Un
gheni și satele aparținătoare este de 1.618.000 lei.
Din totalul sumei, 85% este reprezentat de 
fi nanțarea asigurată de către Ministerul Dezvoltării 
iar restul de 15% reprezintă fonduri din bugetul 
local. “Am așteptat să vină temperaturile mai 
ridicate și să ieșim din iarnă pentru a reîncepe 
lucrările. Suma alocată pentru canalizare este una 
importantă și pentru că mare parte a banilor vin de 
la bugetul de stat avem termene de respectat. Ast
fel, în anul 2014, în orașul Ungheni se va lucra într
un ritm alert la rețeaua de canalizare aceasta fi ind 
și prioritatea din bugetul pe anul acesta. Totodată 
există și suma de 530.000 de lei prevăzută în bugetul 
pe anul 2014, bani ce vor fi  folosiți pentru realizarea 
racordurilor de canalizare pentru preluarea, evacu
area și transportul apelor menajere de la gospodării 
și societăți comerciale” a declarat Aurelian Pătran, 

administratorul public al orașului Ungheni. 
Canalizarea este o necesitate pentru sănătate și mediu.
Conducerea Primăriei Ungheni, alături de repre
zentanții Consiliului Local Ungheni, face un apel 

către cetățeni la înțelegerea și acceptarea dis
confortului creat de aceste lucrări care vor fi  în 
desfășurare pe toată perioada anului. Sistemul 
de canalizare are un rol foarte important în viaţa 

tuturor, pentru că protejează atât sănătatea, cât 
şi mediul înconjurător. Datorită sistemelor de 
gestiune, oraşul ca entitate reprezintă suportul 
necesar pentru un trai uşor şi decent al oamenilor. 
În contrapartidă, utilizarea resurselor şi aruncarea 
deşeurilor conferă oraşului o putere distrugătoare 
asupra mediului şi asupra oamenilor. Reducerea şi 
degradarea resursei de apă, asociată cu creşterea 
interesului pentru igienă şi sănătate publică, 
atrage asupra serviciului de canalizare o atenţie 
deosebită. Folosim apa potabilă zilnic în ma
joritatea activităţilor noastre obişnuite: o bem, 
gătim, ne spălăm, spălăm vase şi haine. Odată 
utilizată, apa potabilă devine apă uzată. Sistemul 
de canalizare este folosit pentru colectarea acestei 
ape şi curăţirea ei înainte de a se întoarce în me
diul înconjurător. Canalizarea reprezintă o miză 
majoră atât pentru sănătatea publică, cât şi pen
tru dezvoltarea durabilă. La scară mondială, ges
tionarea serviciului de canalizare se regăseşte în 
centrul problematicii apei. Existenţa unui sistem 
de canalizare coerent condiţionează calitatea me
diului înconjurător şi implicit a vieţii.

Lucrările la reţeaua de canalizare vor continua pe tot parcursul anului

Licitaţia pentru strada Mureşului, gata de start 
Licitaţia pentru lucrările de reabilitare a 
străzii Mureşului din Ungheni este gata 
de start. La realizarea acestor lucrări 
cuprinse in contractul cu o valoare de 
un milion de lei sau înscris cinci fi rme. 
Imediat după studierea actelor depuse 
reprezentanţii Primăriei au trimis fi rmelor 
adrese în care cereau unele completări ale 
documentaţiei depuse. Următorul pas 
după completarea actelor necesare va fi  
pornirea licitaţiei pe SEAP şi depunerea 
ofertelor de către fi rmele care doresc să 
adjudece contractul. Criteriul de atri
buire a contractului este preţul cel mai 

mic. „Ceea ce noi urmărim în cazul aces
tei licitaţii este ca toate punctele si toată 
procedura legală să fi e respectată. Ştim cu 
toţii problemele mari pe care locuitorii de 

pe strada Mureşului le întâmpină în acest 
moment. Sperăm ca totul să decurgă con
form planului iar în cazul în care nu vor 
exista contestaţii noi suntem pregătiţi ca 

în luna mai, cel târziu luna iunie, să dăm 
ordinul de începere a lucrărilor. Vrem 
ca până la intrarea în iarna anului 2014 
cetăţenii de pe această stradă să aibă ceea 
ce îşi doresc.” a declarat primarul oraşului 
Ungheni, Victor Prodan. 

Lucrările necesare 
la strada Mureşului 
Contractul pentru reabilitarea străzii 
Mureşului cuprinde o lungime a caro
sabilului de 1,24 kilometri. Lucrările care 
vor fi  efectuate sunt cele de asfaltare, 
amenajare a rigolelor si a podeţelor de 

intrare la gospodării. Imediat după ce 
documentaţia completă va fi  depusă la 
sediul Primăriei urmează startul licitaţiei. 
„Este foarte important ca pe lângă preţul 
cel mai mic, criteriu după care se va face 
atribuirea contractului, lucrările să fi e de 
calitate. Vrem ca fi rma care va câştiga 
licitaţia să fi e una serioasă care să facă 
lucrări de calitate. Acest lucru este extrem 
de important pe viitor atât pentru noi, ca 
reprezentanţi ai administraţiei publice lo
cale cât şi pentru cetăţenii care locuiesc 
pe strada Mureşului sau o tranzitează.” a 
mai declarat edilul Victor Prodan. 

Lucrările la strada Mureşului vor începe în acest an
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Reporter: Domnule primar, cum caracterizați 
anul 2013 pentru Primăria orașului Ungheni și 
pentru locuitori? 
Victor Prodan: Anul 2013 a fost un an în care 
eu, ca primar al orașului dar și Consiliul Lo
cal Un gheni, ales în 2012, am constituit un bu
get propriu în valoare de 3.934.000 lei, care sa 
orientat spre cele mai importante lucrări de 
infrastructură, în speță continuarea lucrărilor la 
canalizarea menajeră a orașului Ungheni și a sa
telor aparținătoare. Este vorba despre localitățile 
Cerghid, Cerghizel, Morești, Recea și Vidrasău. Am 
optat pentru această prioritate deoarece în viața 
unei comunități exista nevoi primare, nevoi de 
bază. Iar nevoia unei infrastructuri de canalizare a 
fost resimțită de către locuitori. Vrem să oferim lo
cuitorilor din Ungheni și din satele aparținătoare 
condiții optime pentru secolul în care trăim și 
totodată o viață mai bună. 

Rep.: Acestea nu sunt singurele lucrări pe 
infrastructură...
Victor Prodan: Sigur că nu. Pe lângă această 
investiție în infrastructura de canalizare am 
pregătit pentru strada Mureșului documentația 
tehnică. Această documentație servește în acest 
an pentru realizarea lucrărilor de reabilitare. Nu
mai acest obiectiv al documentației tehnice a 
costat bugetul local 67.000 de lei. Știm cu toții 
că există probleme pe strada Mureșului și de 
aceea fac un apel la cetățeni să înțeleagă situația 
și faptul că lucrările trebuie să respecte un anu
mit parcurs impus de lege. Vorbim aici de licitații, 
de contestații și de alte puncte care din păcate 
sunt necesare. Totodată suma de 135.000 de 
lei din bugetul local al primăriei Ungheni a fost 
folosită pentru racordurile de preluare, evacuare 
și transportul apelor menajere de la gospodăriile 
populației și societăților comerciale, întocmindu

se proiectul tehnic pentru aceste racorduri. 

Rep.: Pe lângă aceste lucrări s-a mai mers și pe 
alte direcții? 
Victor Prodan: Dacă lucrările despre care am vor
bit mai sus au fost în atenția mea și a Consiliului 
Local Ungheni cu prioritate absolută, nu am neg
lijat nici alte segmente importante pentru comu
nitate. Astfel, din bugetul pe anul 2013 o sumă de 
85.000 de lei a mers pentru extinderea rețelei de 
apă în orașul Ungheni în satul Vidrasău. Totodată 
efectuarea racordului electric la stația de epurare 
Cerghid a costat 50.000 de lei. Menționez că aceste 
lucrări erau necesare tocmai pentru ca Primăria să 
își pună în aplicare obiectivele pe aceste direcții. 
Nu în ultimul rând vreau să amintesc de amenaja

rea tere nului de sport din localitatea Cerghid. Lu
crarea costă municipalitatea 100.000 de lei și va fi  
fi nalizată în acest an. În concluzie, anul 2013 a fost 
un an în care am pornit cu bine pe acest mandat. A 
fost un an în care sau făcut pași importanți pentru 
rezolvarea problemelor ce țin de rețeaua de canali
zare, lucru foarte important pentru întreaga comu
nitate din Ungheni și din satele aparținătoare. 

Rep.: Aș vrea să trecem la obiectivele pentru 
anul 2014. Începem tot cu domeniul infrastruc-
turii. Străzi, canalizare, rețea de apă...
Victor Prodan: Pentru anul 2014 au fost alocați 
1.618.000 lei pentru continuarea lucrărilor la 
canalizarea menajeră a orașului Ungheni și a sa
telor care țin de oraș. Totodata suma de 530.000 
lei a fost prevăzută pentru racordurile de cana
lizare în ceea ce privește preluarea, evacuarea și 
transportul apelor menajere de la gospodăriile 
populației si societăți comerciale din orașul Un
gheni. Una dintre marile lucrări prevăzute pen
tru acest an și despre care am pomenit este exe
cutarea reabilitarii la strada Mureșului. Această 
lucrare va costa 1.000.000 de lei, bani prevăzuți 
în buget si votați de Consiliul Local. Totodată 
în bugetul pe acest an am prevăzut 200.000 de 
lei pentru înlocuirea rețelei de apă potabilă în 
zona blocuri Gară. Au mai fost alocați 55.000 
de lei pentru extinderea rețelei de apă în orașul 
Ungheni și 80.000 de lei pentru amenajarea 
terenului de sport de la Cerghid. 

Rep.: Domnule primar, care va fi  pasul următor 
după încheierea lucrărilor la rețeaua de canalizare? 
Victor Prodan: Referitor la infrastructura ora
șului, după ce terminăm racordarea imobilelor 
la rețeaua de canalizare vom trece la reabili
tarea drumurilor din cadrul orașului și satelor 
aparținătoare. În prezent se lucrează la stabilirea 
denumirii străzilor, atât în orașul Ungheni, cât și 
în satele care țin de noi. Toate acestea se produc 
pentru ca pe viitor să putem benefi cia de fonduri 
europene pentru asfaltare. 

Rep.: Anul trecut s-a bifat modernizarea a două 
săli de clasă din Școala Ungheni. Ce planuri sunt 
pentru anul 2014 în acest sens? 
Victor Prodan: În ceea ce privește moderniza
rea sălilor de clasă lucrările vor continua în toate 
școlile de pe raza administrativă a orașului Un
gheni ținând seamă de unele urgențe care vor 
avea prioritate. Și mă refer aici la reparațiile de 
care este nevoie la acoperișurile școlilor, în special 
la școala din Cerghid. 

Rep.: Cum îi sprijiniți pe medicii care își desfășoara 
activitatea pe raza orașului Ungheni? 
Victor Prodan: Cu privire la cei care își desfășoara 
activitatea în domeniu sănătății pe raza orașului 
Ungheni și a satelor aparținătoare am fost 
preocupați și de această problemă și am prevăzut 
bani în buget pentru dispensarele din Morești, 
Cerghizel și Cerghid care vor fi  amenajate pen
tru ca activitatea medicală să decurgă în condiții 
optime în ceea ce privește spațiul, dotările și cli
matul. Știm cu toții că sănătatea și educația sunt 
domenii prioritare în orice stat al Uniunii Euro
pene și nu numai. Nici municipalitatea din Un
gheni nu neglijează aceste preocupari și încecăm 
să oferim locuitorilor servicii cât mai calitative în 
domeniul sănătății. 

Rep.: În viața unei comunități este important și 
domeniul culturii...
Victor Prodan: Așa este. Activitatea culturală din 
ultima perioadă, desfășurată în Ungheni, a primit 
un sprijin deosebit susținut de către mine, ca și 
primar dar și de către Consiliul Local prin alocarea 
bugetară dar și prin punerea la dispoziție a sălilor 
din spațiul Căminului Cultural. 

Rep.: Cum stă orașul Ungheni la capitolul sport 
și tineret? 
Victor Prodan: Ca și activități în domeniul spor
tului Primăria și Consiliul Local au susținut toate 
demersurile în permanență prin alocare de fonduri 
de la bugetul local dar și prin punerea la dispoziție 
a bazei sportive ce aparține Primăriei. În prezent 
activează patru grupe de copii, întrun număr total 
de 85 și o grupă de seniori cu vârste cuprinse între 
18 și 30 de ani cu un număr total de 22 de sportivi. 

Rep.: În concluzie, anul 2014 se anunță a fi  unul 
în care lucrările se vor desfășura în mod con-
secvent. Ce ar trebui să știe locuitorii orașului 
Ungheni și cei din satele aparținătoare? 
Victor Prodan: Speranțele mele și ale Consi
liului Local se îndreaptă către lista obiectivelor de 
investiții pe anul 2014. Sunt conștient că lucrările 
de canalizare vor continua până în anul 2016 con
form contractului de fi nanțare nr. 732/05.06.2013 
al MDRAP. Pe această cale îi rog pe cetățenii 
din orașul Ungheni și satele aparținătoare să 
aibă încredere în ceea ce facem. Cu toate aces
tea întâmpinăm o mare problemă. Cei direct 
interesați, și mă refer la o parte din consilierii lo
cali, nu doresc dezvoltarea localităților și se opun 
prin vot pentru a opri orice propunere de dez
voltare fără a preciza motivul refuzului. 

Victor Prodan: “Vom fi  alături de cetățeni și în 2014”
Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan a acordat un interviu publicației noastre în care a analizat principalele activități din anul 2013. 
Care au fost obiectivele propuse, care au fost realizările la fi nal de an și totdată ce lucrări au mai rămas pentru anul 2014. Pentru edilul 
local infrastructura orașului Ungheni și a satelor aparținătoare este una dintre priorități. Totodată nu vor fi  neglijate școlile din Ungheni 
și satele aparținătoare, unitățile de sănătate și domeniile de cultură și sport. 

 Sala de clasă modernizată în toamna anului 2013

Grupuri sanitare modernizate la şcoala Ungheni

Baza sportivă a Primăriei Ungheni
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Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinta Consiliului Local 

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  UNGHENI
Nr. 1851 din 18.03.2014
PROCES VERBAL

Încheiat azi, 18.03.2014, cu ocazia şedinţei ordi
nare a Consiliului Local al oraşului Ungheni, la 
care participă un număr de 14 consilieri locali, 
şedinţa fiind legal constituită. Absentează dl. 
consilier Teleptean Vasile. Participă la ședina con
siliului dna. Suciu Ramona, consilierul personal al 
primarului orașului Ungheni, dl. Pătran Aurelian, 
administrator public și dl. Alb Ioan, coordona
tor al Poliției locale Ungheni. Dna Pop Otilia, 
preşedintele de şedinţă, prezintă Dispoziţia pri
marului orașului Ungheni nr. 352 din 14.03.2014 
prin care a fost convocat Consiliul Local al oraşului 
Ungheni în şedinţă ordinară, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului Local Un
gheni pentru o perioadă de 3 luni (martie  mai 
2014)  iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetu
lui local al orașului Ungheni pe anul 2014  iniţiator 
primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei 
speciale de închiriere a buldoexcavatorului 
aparținând Primăriei orașului Ungheni  iniţiator 
primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea arti
colului nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local Un
gheni nr. 59/26.11.2013 privind stabilirea nivelului 
minim al redevenței pentru concesionarea spațiilor 
cu destinația de cabinete medicale potrivit H.G. nr. 
884/2004  iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de acțiuni și lucrări de interes local pentru per
soanele apte de muncă din familiile beneficiare de 
venit minim garantat pentru anul 2014  iniţiator 
primar Prodan Victor;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regu
lamentului de Organizare și Funcționare a Con
siliului Local al orașului Ungheni  iniţiator primar 
Prodan Victor;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 
adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat 
între I.P.J. Mureș și Consiliul Local al orașului Ungh
eni în cadrul Programului „Siguranța cetățeanului 
2007” iniţiator primar Prodan Victor;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 
adițional nr. 3 la contractul de asociere încheiat 
între Orașul Ungheni și Asociația Clubul Sportiv 
„Viitorul Ungheni”  iniţiator primar Prodan Victor;
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea 
curățeniei, respectarea normelor de igienă și 
înfrumusețare a orașului Ungheni  iniţiator pri-
mar Prodan Victor;
10. Diverse.

Dna președinte de ședință întreabă dacă sunt 
completări la procesul verbal încheiat în şedinţa 
ordinară din data de 3 februarie 2014. 
Dl. Nyaradi Ioan dorește o completare la procesul 
verbal al ședinței anterioare, la pag. 6, aliniatul 2, res
pectiv redarea cu exactitate a întrebării adresate dnei 
contabil șef „... pe ce bază a trecut sumele la lucrările 
prinse în lista de investiții și nu numai, sunt și lucrări de 
reparații, ați avut o documentație tehnico-economică 
sau în bază la ce ați prins sumele respective?”
Dna Moldovan Crinișoara solicită să fie prinsă în 
procesul verbal și justificarea sa pentru votul acor
dat, și anume: „La buget, era vorba că se rectifică 
suma de la biblioteci, dar nu s-a ținut cont de lucrul 
acesta. Din această cauză nu am votat bugetul”. 
Deasemenea, la punctul „Diverse” cererea S.C. 
Lucparc S.R.L. a primit 15 voturi pentru și nu 
împotrivă așa cum greșit a fost menționat în pro
cesul verbal.
Se supune la vot procesul verbal din data de 

03.02.2014, se aprobă cu 14 voturi pentru. Dna. 
președinte prezintă Nota de suplimentare a ordi
nii de zi, prin care se solicită introducerea a încă 
2 puncte noi pe ordinea de zi, respectiv „Proiect 
de hotărâre privind constatarea incetarii de drept 
a mandatului de consilier local a domnului Suciu 
Ioan Dinu, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului” și „Proiect de hotărâre privind apro
barea executării unui branșament de apă potabilă 
pentru imobilul  casă de locuit Cerghizel, nr. adm. 
75 (fosta moară)  aparținând domeniului privat 
al orașului Ungheni”.
Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea 
solicitată și se aprobă cu 14 voturi pentru.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 1 al or
dinii de zi privind alegerea președintelui de ședință 
al Consiliului Local Ungheni pentru o perioadă de 
3 luni (martie  mai 2014).
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din 
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul 
Consiliului Local.
Dl. viceprimar Liț Alexandru propune ca dl. Trif 
Ioan să îndeplinească funcția de președinte de 
ședință pentru lunile martie  mai 2014.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
prezentat cu propunerea făcută, se aprobă cu 
14 voturi pentru, adoptânduse Hotărârea nr. 
4/18.03.2014.
Dl. Trif  Ioan preia conducerea ședinței de Con
siliu, în calitate de președinte de ședință.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 2 al 
ordi nii de zi privind rectificarea bugetului local al 
orașului Ungheni pe anul 2014.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din 
partea comisiei de specialitate pentru agricultură, 
activităţi economicofinanciare, amenajarea teri
toriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local.
Dl. Nyaradi Ioan: mi se pare că aici este totul în 
regulă, dar nu pot să votez această rectificare 
pentru că atunci îmi însușesc și ceea ce sa votat, 
inclusiv bugetul local din luna februarie. Nu am 
putut să votez fără să fiu în cunoștință de cauză.  
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
prezentat, se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 
abținere  Nyaradi Ioan, adoptânduse Hotărârea nr. 
5/18.03.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 3 
al ordinii de zi privind stabilirea taxei speciale 
de închiriere a buldoexcavatorului aparținând 
Primăriei orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din 
partea comisiei de specialitate pentru agricultură, 
activităţi economicofinanciare, amenajarea teri
toriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local.
Dl. Gyulai Jozsef: Cum sa stabilit suma de 90 lei/oră?
Dl. Duma Ioan Cosmin prezintă, în scris, consilieril
or o „Calculație privind închirierea utilajului buldo
excavator aparținând Primăriei orașului Ungheni”.
Dl. Ignat Gheorghe: Buldoexcavatorul, trebuie 
să stabilim, atunci săl închiriem când nu avem 
noi nevoie de el. Taxa se percepe din momentul 
plecării de la Primărie.
Dl. Culcear Florin: După câte ştiu eu, când am luat 

acest buldoexcavator şi când a fost iniţiat pro
iectul de hotărâre, sa pus problema altcumva şi 
anume că, comunitatea oraşul Ungheni are foarte, 
foarte mult de lucru. Participând la majoritatea 
şedinţelor săteşti, am înţeles şi chiar am constatat 
că întradevăr este de lucru. Eu cred că, în primă 
fază, să nu ne grăbim cu această închiriere, și să 
rezolvăm toate problemele noastre, pentru că 
sunt chiar foarte multe probleme de rezolvat cu 
acest buldoexcavator, începând de la acele șanțuri 
sau rigole de pe sate, Cerghizel, Cerghid, Șăușa, 
Morești, noroc că nu a plouat anul acesta și nici 
anul trecut să avem inundații. Haideți să rezolvăm 
cu acestea, să nu ne grăbim, este primăvară și 
vreme bună, să nivelăm puțin și acele drumuri 
parcelare, pentru că sunt foarte proaste, podurile 
pur și simplu nu mai există. Degeabă ne hazardăm 
noi și credem că vom face o grămadă de bani. 
Acest utilaj nu cred că lam luat, cu precădere, 
pentru a fi închiriat. Apoi ne vom gândi, pe viitor, 
peste vreo lună  două, să facem o închiriere a 
acestui utilaj.
Dl. primar: Nu am nici cea mai mică problemă dacă 
nu se închiriază. Problema este, știți foarte bine, 
că oamenii noștri nu au de unde să închirieze un 
utilaj și este foarte greu să vină din Tg. Mureș un 
utilaj pentru o jumătate de oră cât are nevoie omul. 
Închirierea buldoexcavatorului nu este o prioritate.
Dl. viceprimar: Noi vrem să ajutăm cetățenii. Există 
cetățeni care au lucrări de efectuat și au apelat la 
primărie pentru închirierea buldoexcavatorului, de 
exemplu la Ungheni, la casele noi construite unde se 
introduce apa potabilă (2 3 solicitări), la Cerghid, 2 
cetățeni au solicitat primarului sprijin în acest sens.
Dl. Moldovan Ioan: Eu mam uitat un pic peste 
cifrele propuse, salariul propus aici este de I.T. ist, 
consumul de carburanți lați pus dublu față de un 
consum normal, 9 litri este foarte mult, eu zic 4 
litri jumătate, maxim 5 litri. Consumul mediu se 
face prin normare.
Dl. viceprimar: Toate firmale care au buldoexcava
tor, au consumul de 10 litri, cum ar fi Gazmetan, 
Prefabricate. Am apelat la 4 instituții, până am sta
bilit consumul de carburanți, și toate acestea au 
consumul de 9  10 litri. Tehnic, media consumului 
9 este foarte bine aleasă.
Dl. Moldovan Ioan: Trebuie să faceți normare. O să 
vină Curtea de Conturi și o să vă întrebe de unde vau 
ieșit cifrele. Eu am făcut normări din acestea o viață.
Dl. primar: Haideți dvoastră și faceți normarea.
Dl. Moldovan Ioan: Corect, vă ajut. Mai departe, 
eu cred că trebuie să mai așteptăm 1  2 luni, 
până se termină lucrările acestea pe care le avem 
pe pășuni că pe urmă se încurcă lucrurile, rămân 
lucrările nefăcute pe pășuni, șanțuri, drumuri.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Eu zic să începem la 1 
iulie. Salariul de 3.000 lei este puțin cam mare.
Dl. Ogrean Liviu: 1. Modul de redactare, la art. 1, 
rândul 2 în loc de „persoane fizice și juridice” să 
fie „persoane fizice sau juridice”; 2. Cine face o de
plasare cu mașina proprie în interes de serviciu, 
câtă motorină/benzină i se decontează la suta de 
kilometri? Minim 8 litri. Deci, consumul mediu de 

9 litri este foarte bine stabilit. Propun să votăm 
proiectul așa cum este.
Dl. Suciu Ioan Dinu: Propun 100 lei/oră, să fie sumă 
rotundă și să fie închiriat după ce terminăm noi 
toate lucrările care sunt pe raza localității Ungheni.
Dl. Trif Ioan: În momentul în care noi am cumpărat 
acest utilaj, în expunerea de motive și în raportul 
de specialitate sa spus clar că este necesar pentru 
a decolmata șanțuri, pentru curățarea de pășuni, 
nu sa scris nicăieri în expunerea de motive că 
va face prestări de servicii. Primăria nu este pres
tatoare de servicii. Există firme care prestează 
servicii, dl. Țibrea e aici, închiriază buldoexcava
torul. Așa cum a spus dl. Culcear, noi am fost la 
ședințele sătești și toată lumea se plângea că nu 
sunt curățate pășunile. Noi am înțeles din rapor
tul de specialitate că buldoexcavatorul va fi folosit 
și pentru curățirea pășunilor, înseamnă că am fost 
mințiți, am fost păcăliți de cei care au întocmit ra
portul și proiectul de hotărâre. Propun amânarea 
acestui proiect de hotărâre pentru anul acesta. Și 
vă mai spun încă o chestiune, putem să punem 
500 lei/oră că la primărie va fi cel mai ieftin, pentru 
că e a statului și unde e a statului, nu are stăpân. 
Atunci eu sunt de acord să punem cu 20 lei, dacă 
tot vrem săi ajutăm pe cetățeni. Cu acest buldo
zer se poate face campanie electorală. 
Dl. Ogrean Liviu: Pășunea este terenul nostru, dat 
în concesiune. Concesionarul are obligația săl 
întrețină și săl exploateze conform normelor în 
vigoare, deci are obligația să și curețe pășunea și 
întradevăr va veni și va închiria tractorul de la noi, 
își va curăța pășunea, dar numai după ce plătește, 
în prealabil, taxa la primărie. Dl. primar, vă rog 
să puneți pe tractor 2 plăcuțe înscripționate cu 
„Primăria Ungheni”.
Dl. Culcear Florin: Până acum, de o jumătate de 
an aproape, acest buldoexcavator a prestat niște 
servicii pentru primărie. Există undeva o situație a 
lucrărilor, a cheltuielilor efectuate, se justifică sala
riul muncitorului, ține cineva o evidență, pe cine 
am putea întreba aceste lucruri? Și aș dori să fie 
făcută o calculație mai reală asupra cheltuielilor și 
a costurilor/oră și după ce se finalizează lucrările 
pe sate să fie prezentată o dare de seamă și apoi să 
încercăm săl închiriem.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Susțin propunerea dlui 
Moldovan, să vină dânsul să facă normarea și să 
amânăm vreo lunădouă închirierea dacă ziceți că 
sunt atâtea lucrări de efectuat, numai că nu știu 
dacă în bugetul consiliului local au fost prinse 
cheltuieli pentru efectuarea acestor lucrări.
Dl. primar: Atunci, nu mai are rost să mai discutăm, 
haideți săl amânăm până se face normarea.
Dl. preşedinte supune la vot amânarea proiectul 
de hotărâre prezentat, se aprobă cu 9 voturi pen
tru, 1 vot împotrivă  Ogrean Liviu, 4 abțineri  
Buta Moniva Valentina, Duma Ioan Cosmin, Pop 
Otilia, Suciu Ioan Dinu.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 4 al 
ordinii de zi privind modificarea articolului nr. 
3 din Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr. 
59/26.11.2013 privind stabilirea nivelului minim 
al redevenței pentru concesionarea spațiilor cu 
destinația de cabinete medicale potrivit H.G. nr. 
884/2004.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din 
partea comisiei de specialitate juridică și de disciplină, 
protecția mediu și turism și aviz nefavorabil din partea 
comisiei de specialitate pentru agricultură, activități 
economicofinanciare, amenajarea teritoriu lui și ur
banism din cadrul Consiliului Local.
Dl. Nyaradi Ioan: Dacă sa încheiat un contract și 
termenul de plată este 31 martie și acum solicitați 
să amânăm sau să plătească în trei trimestre, ei nu 
ar trebuie să plătească penalizări.
Dna. secretar: Acest articol al hotărârii nu a produs 
efecte, încă nu sa ajuns la termenul de 31 martie 
și nu a fost încasată nici o redevență. Redevența 
este anuală, iar în acest caz medicii solicită să fie 
prorogat termenul de plată din 31 martie pentru 
o dată ulterioară pe considerentul că la începutul 
anului au foarte multe cheltuieli.
Dl. Nyaradi Ioan: Dar dacă nu plătesc la 31 martie, 
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ci în 30 septembrie, nu plătesc penalități.
Dna. secretar: Nu, pentru că data achitării 
redevenței poate fi stabilit oricând în decursul 
anului, numai după acea dată urmând a curge 
majorările în caz de neplată. Redevența nu 
urmează regimul impozitului.
Dl. Gyulai Jozsef: Văd că medicii solicită să 
plătească redevența la sfârșitul lunii septembrie, 
dar primăria lea pus condiție medicilor să facă 
vizite medicale în satele aparținătoare. 
Dl. primar: Leam solicitat de mai multe ori, dar nu 
vor să meargă pe localități. Nu vor să facă nici gardă.
Dl. Culcear Florin: Atunci să plătească redevența 
așa cum sa stabilit.
Dl. Ignat Gheorghe: Părerea mea este că ar trebui 
săi chemăm aici să ne explice motivele lor, de 
ce nu merg la Cerghid, Cerghizel, Morești, etc., 
să cădem la o înțelegere cu ei, cel puțin o zi pe 
săptămână, câteva ore. Noi suntem dispuși să le 
asigurăm transportul sau benzina.
Dl. Moldovan Ioan: Susțin părerea dlui Ignat, tre
buie săi chemăm aici să ne spună ce pretenții au 
din partea Consiliului, să le asigurăm condiții, atunci 
și noi vom fi deschiși la solicitările lor și îi ajutăm 
poate și mai mult decât cu această solicitare. 
Dl. primar: Eu propun să le aprobăm solicitarea, să 
vadă că suntem deschiși, iar la următoarea ședință 
îi invităm aici să discutăm problema ridicată de 
dvoastră. Propun să facem o comisie în acst sens.
Dna secretar: Nu e nevoie să vină la o ședință a consi
liului, să se stabilească o întrunire la sediul primăriei. 
Dl. primar: Propun să facem o comisie, care să 
poar te discuții cu medicii.
Dna Modovan Crinișoara: Există comisia de spe
cialitate pentru activități socialculturale, culte, 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, protecție copii.
Dl. primar: Perfect, mai trebuie să stabilim data 
întrunirii.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Am făcut tot ceea ce nea 
stat în putință, chiar mai mult de atât în momentul 
când am stabilit redevența, am zis ca spațiile de la 
sate să fie gratuite, am prins în bugetul pe acest an 
o mică sumă pentru zugrăvirea acestor spații, ele nu 
necesită decât o igienizare, ele sunt puse la punct, 
din punctul meu de vedere au mobilierul necesar 
pentru consultații.
Dl. Moldovan Ioan: Noi discutăm în general des
pre medici, ceea ce nui corect. Trebuie să facem 
precizarea: dr. Negrea este categoric împotriva 
deplasării la Cerghid și Cerghizel, trebuie săi 
nominalizăm pe cei care nu vor, să se știe.
Dl. primar: Eu aș vrea următorul lucru, bineînțeles 
dvoastră sunteți cei care hotărâți: Comisia de 
specialitate socialculturală să stabilească o dată 
la care să se întâlnească cu medicii care nu vor 
să meargă pe sate, acum propun săi ajutăm, iar 
ulterior să fie chemați la o discuție săi facem să 
înțeleagă că oamenii din satele aparținătoare chiar 
au nevoie ca me dicul să se deplaseze în localități.
Dl. Trif Ioan: Propun ca dlui. Negrea Marcel și dnei. 
Papp Martha să nu le aprobăm mutarea termenu
lui de plată.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Așa nu se poate, e dis
criminare. O să atace hotărârea de Consiliu.
Atât dl. primar, cât și parte din consilieri nu sunt 
de acord cu propunerea dlui. Trif și propun apro
barea proiectului de hotărâre.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
prezentat, se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere 
 Moldovan Ioan, adoptânduse Hotărârea nr. 
6/18.03.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 5 al 
ordinii de zi privind aprobarea Planului de acțiuni 
și lucrări de interes local pentru persoanele apte 
de muncă din familiile beneficiare de venit minim 
garantat pentru anul 2014.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din 
partea comisiei de specialitate pentru activități 
socialculturale, culte, învățământ, sănătate și 
familie, muncă și protecție socială, protecție copii 
din cadrul Consiliului Local.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Eu aș dori să vin cu o 
modi ficare în Anexa la proiectul de hotărâre, la 
pct. 4 să fie eliminat termenul de rigole, întrucât 
cei de la serviciul social nu pot să decolmateze 
rigolele, să ridice capacele, iar curățirea acestora 
trebuie făcută cu o firmă specializată.
Dl. Culcear Florin: Dar ce presupune această de
colmatare a rigolelor? Anul trecut, eu știu că sa 
făcut cu cei de la ajutorul social. 
Dl. Duma Ioan Cosmin: Și anul trecut sa făcut cu firmă.

Dl. Nyaradi Ioan: Chiar în 2014, poate nu se poate 
face, dar în 2010, 2011 făceam. Dar știți ce miau 
spus, că „nu te votez”. Dar, mă întreb, firma aceea 
care a căurățat rigolele, cu ce oameni a curățat. 
Dl. primar: Cu bărbați, nu cu femei de la ajutorul social.
Dl. Nyaradi Ioan: Acest plan de acțiune este aceiași 
treabă ca și anul trecut, e ca o poveste cu Scufița 
Roșie. Planul era pe 7.000 ore, când eram eu, era cu 
lucrări pe sate, cu ore pe sate și țineam evidența, 
că 4 zile pe lună lucram la acest plan. Și eu am 
pretenția să mi se întocmească un astfel de plan 
cu ore și responsabil să fie o persoană cu funcție 
de conducere, nu de execuție.
Dl. Trif Ioan: Doi bărbați de la ajutorul social ridică 
capacele, iar femeile curăță. Este foarte ușor să 
spunem că facem cu firmă. Haideți la mine la 
poartă și o să vedeți că nu se adună o roabă de 
nisip, nu sa depus mai mult de 1 deget, atât a fost 
și anul trecut și sa curățat de 2 ori, pe când nu 
se adună mai nimic sub rigole și am plătit 1 mili
ard și ceva pentru decolmatări. Avem proiectul de 
hotărâre cu curățenia și înfrumusețare, prin care 
oamenii sunt obligații ca la poartă săși curețe 
șanțurile. Pe unii îi obligăm săși curețe șanțurile 
și venim cu amenzi, iar la alții merge Primăria și le 
curăță cu firmă. Nu trebuie să facem discriminare.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
inițial, fără modificarea solicitată de dl. Duma, 
acesta întrunind 14 abțineri.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre, 
cu modificarea solicitată de dl. Duma se aprobă cu 
12 voturi pentru și 2 abțineri  Nyaradi Ioan și Trif 
Ioan, adoptânduse Hotărârea nr. 7/18.03.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 6 al or
dinii de zi privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Consiliului Local al 
orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din 
partea celor 3 comisii de specialitate din cadrul 
Consiliului Local.
Dl. Moldovan Ioan: Vreau să vin cu niște completări:
 art. 45, alin. (1), lit. „b”  toate materialele care pri
vesc activitatea Consiliului Local, respectiv proiecte, 
hotărâri de Consiliu, sesizări, propuneri care trebuie 
dezbătute în Consiliul Local să se înregistreze într
un registru de intrareieșire propriu al Consiliului 
ținut la secretarul orașului. Am avut niște probleme 
cu niște proiecte de hotărâri pe care leam depus la 
Secretariatul General și sau pierdut.
 art. 47, alin. (4)  proiectele de hotărâri înscrise 
pe ordinea de zi a ședinței Consiliului nu pot fi 
dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul com
partimentului ... și să existe cel puțin două voturi 
„pentru” ale comisiei de specialitate.
 art. 88, alin. (1)  în toate situațiile de încetare a 
mandatului înainte de expirarea duratei normale, 
proiectul să fie supus Consiliului Local în maxim 30 
de zile de la depunerea documentelor partidului so
licitant sau în prima ședință ordinară a Consiliului.
 art. 97, alin. (3)  numărul maxim de ședințe 
pentru care se acordă indemnizația, este 1 ședință 
ordinară și 2 ședințe de comisii de specialitate; se 
scoate cuvântul „poate”.
 secretarul orașului să semneze de legalitate pro
iectele de hotărâri supuse dezbaterii în comisii.
 toate hotărârile Consiliului Local cu docu
mentația aferentă și procesele verbale ale ședin
țelor să se publice pa siteul oficial al orașului Un
gheni în termenul prevăzut de lege.

Dl. Trif Ioan: Toate aceste modificări pe care vrem 
să le aducem la Regulament sunt luate de pe site
ul anumitor primării. În legătură cu registrul, să nu 
mai lăsăm la îndemâna dlui. primar actele, am de
pus un proiect de hotărâre la primărie, iar când o 
întrebăm pe dna. secretar în ședință spune că nu 
a primit nici un proiect. Se deschide un registru 
separat, venim cu un proiect de hotărâre, îl depu
nem la dna. secretar, îl înregistrează și ne putem 
desfășura activitatea normal. Ceea ce sa întâm
plat până acum în Primăria Ungheni a fost un haos 
și o debandadă, cel puțin în ceea ce privește activi
tatea Consiliului Local. Dl. primar vine și ne spune 
că el numai acum a primit proiectul cu încetarea 
mandatului dlui. Suciu Dinu, pe când a fost de
pus din septembrie 2012. Dl. primar, când sa 
constituit Consiliul Local și când ați fost investit 
dvoastră, ați jurat cu mâna pe Biblie că respectați 
legile Statului Român. Explicaține dvoastră cum 
ați respectat legile Statului Român, dacă de un an 
și jumătate nu ați depus un proiect de hotărâre cu 
schimbarea dlui. Suciu Dinu. Am depus 5 proiecte 
de hotărâri, dintre care unul singur a ajuns pe or
dinea de zi. Prin acest Regulament noi am încercat 
să stopăm aceste abuzuri pe care lea făcut prima
rul timp de 2 ani. 
Dl. primar: Permiteți să vă dau răspuns la ceea ce 
ați spus?
Dl. Trif Ioan: Dl. primar, e Regulamentul nostru, aici 
dvoastră ar trebui să vorbiți mai puțin pentru că 
e Regulamentul Consiliului Local și aici trebuie să 
vorbim noi consilierii. Noi trebuie să ne expunem 
punctul de vedere, că după Regulamentul acesta 
noi funcționăm.
Dl. Nyaradi Ioan: Sunt de acord cu ce a propus 
dl. Moldovan. Nouă ni sau părut aceste pro
puneri cele mai importante și credem că se poate 
îmbunătăți activitatea consilierilor și a Consi
liului Local prin propunerile pe care lea sugerat 
dl.Moldovan. Dna secretar, dacă dvoastră puneți 
aviz de legalitate, eu vă zic că altfel o să votez și nu 
stau să mă apuc să răsfoiesc toate legile. 
Dna secretar: Fiecare proiect de hotărâre pe care 
au lam considerat ilegal, a fost însoțit de o opinie 
motivată. Aceasta este o obligație legală a secre
tarului. Atâta timp cât la un proiect de hotărâre 
nu vă prezint o astfel de opinie, înseamnă că eu 
consider proiectul legal.
Dl Nyaradi Ioan: Eu vin la ședința comisiei de spe
cialitate și dacă văd avizul secretarului, am mult 
mai mare încredere în acea hârtie.
Dna secretar: Eu vă mulțumesc pentru încrederea 
pe care mio acordați. 
Dl. Ogrean Liviu: Dacă sar adopta solicitarea dlui. 
Moldovan, ca dna. secretar să contrasemneze de 
legalitate proiectele de hotărâri, ar fi o ilegalitate 
fiindcă dânsa ar putea să cenzureze sub o formă 
sau alta proiectul respectiv. Ea se pronunță dacă e 
legal proiectul, nu dacă e de acord sau nu cu el. Așa 
că Regulamentul să rămână așa, nu facem fiecare 
modificări pentru că oricum e stufos Regulamentul.
Dl. Trif Ioan: Dna secretar, spuneți că toate proi
ectele care au fost până acum în Consiliul Local au 
fost legale.
Dna secretar: Din punctul meu de vedere, au fost 
legale.
Dl. Trif Ioan: Legea spune că proiectele de hotărâri 
sunt inițiate de primar în legătură cu împrumutu
rile. Dl. primar a fost plecat la Bruxelles când sa 

inițiat proiectul de hotărâre cu contractarea îm
prumutului și a fost inițiat de 7 consilieri.
Dna secretar: Greșit. Proiectul de hotărâre privind 
contractarea împrumutului a fost inițiat de primar și 
aprobat de consilieri, iar proiectul de hotărâre inițiat 
de consilieri se referea la aprobarea bugetului împru
mutului.
Dl. Trif Ioan: Acum, chiar nu mai știu.
Dl. Culcear Florin: Așa este, chiar aseară mam uitat 
peste materiale și așa e cum spune dna. secretar.
Dna Moldovan Crinișoara: Exact cum a spus dl. 
Moldovan, sunt de acord mai ales cu registrul 
Consiliului Local de intrăriieșiri care să fie ținut de 
secretar, pentru că el știe tot ce este referitor la Con
siliul Local. Aici, poate că vă voi contrazice cum că 
nu ați știut de notificarea făcută de P.D.L., deoarece 
recunoașteți în Referatul constatator că a ajuns 
înregistrată acea cerere.
Dna secretar: O să vă dau răspuns la dezbaterea 
pro iectului de hotărâre privind încetarea manda
tului de consilier local a dlui. Suciu Ioan Dinu. În 
ceea ce privește registrul Consiliului Local, dacă 
se dorește un registru separat pentru actele Con
siliului Local, acesta să fie ținut la Registratură, la 
dna Joli, iar după înregistrarea actelor, mapa să fie 
prezentată secretarului.
Dl. Trif Ioan: Da, dar cu condiția să intre în mapa 
secretarului, că toate actele care au mers la dl. pri
mar sau pierdut pe traseu.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Eu aș fi vrut ca acest Regu
lament să ne fie prezentat înainte cu o lună, fie
care să aibă părerile lui.
Dl. Trif Ioan: Dl. Botoș, Regulamentul a fost 
prezentat de 1 an și ceva la fiecare comisie de 
specialitate. Din păcate, singura comisie care sa 
întrunit și a adus modificări la Regulament a fost 
comisia noastră. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
în forma inițială, fără modificările și completările 
solicitate de consilieri, acesta întrunește 4 voturi 
împotrivă  Culcear Florin, Moldovan Ioan, Nyara
di Ioan, Trif Ioan și 10 abțineri.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre, 
cu modificările și completările solicitate de consi
lieri, acesta întrunește 6 voturi pentru  Botoș Iacob 
Dorinel, Culcear Florin, Moldovan Crinișoara, Mol
dovan Ioan, Nyaradi Ioan, Trif Ioan și 10 abțineri.
Întrucât niciuna dintre propruneri nu a întrunit 
numărul necesar de voturi, nu se adoptă o 
hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 7 al 
ordinii de zi privind aprobarea Actului adițional 
nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat în tre I.P.J. 
Mureș și Consiliul Local al orașului Ungheni în 
cadrul Programului „Siguranța cetățeanului 2007”.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil 
din partea comisiei de specialitate juridică și de 
disciplină, protecția mediu și turism și a comi
siei de specialitate pentru agricultură, activități 
economicofinanciare, amenajarea teritoriului și 
urbanism din cadrul Consiliului Local.
Dl. Nyaradi Ioan: Eu miam exprimat și ieri în 
comisia juridică punctul de vedere, la raportul de 
specialitate văd că este semnat de dl. viceprimar 
Liț Alexandru și lam întrebat în ce calitate, are 
cumva în subordine serviciul contabilitate, servi
ciul juridic, în organigramă nu am văzut așa ceva. 
Dna secretar înmânează consilierilor raportul de 
specialitate la acest proiect de hotărâre întocmit 
de Serviciul financiarcontabil. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
prezentat, se aprobă cu 13 voturi pentru, 1 abținere 
 Nyaradi Ioan, adoptânduse Hotărârea nr. 
8/18.03.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 8 al or
dinii de zi privind aprobarea Actului adițional nr. 3 
la contractul de asociere încheiat între Orașul Ung
heni și Asociația Clubul Sportiv „Viitorul Ungheni”
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din 
partea comisiei de specialitate pentru agricultură, 
activităţi economicofinanciare, amenajarea teri
toriului şi urbanism și a comisiei de specialitate 
juridică și de disciplină, protecția mediu și turism 
din cadrul Consiliului Local.
Dna secretar înmânează consilierilor raportul de 
specialitate la acest proiect de hotărâre întocmit 
de Serviciul financiarcontabil. 
Dl. Nyaradi Ioan: Același lucru pe care lam spus la pro
iectul de hotărâre precedent, se repetă și aici, raport 
de specialitate semnat de viceprimar Liț Alexandru.
Dna Moldovan Crinișoara solicită prezentarea de 
către dl. Duran a unei situații privind cheltuirea 
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sumelor de bani alocate anul trecut pentru sport.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
prezentat, se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 
abținere  Nyaradi Ioan, adoptânduse Hotărârea nr. 
9/18.03.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 9 al ordi
nii de zi privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei 
gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea norme
lor de igienă și înfrumusețare a orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit un aviz favorabil din 
partea comisiei de specialitate pentru activități 
socialculturale, culte, învățământ, sănătate și 
familie, muncă și protecție socială, protecție copii 
din cadrul Consiliului Local.
Dl. Gyulai Jozsef: La art. 3 scrie că „Pers. fizice și ju
ridice au obligația să încheie contract pentru trans
portul deșeurilor menajere cu societatea de salu
britate ...” Până acum a făcut contract Primăria în 
numele cetățenilor, de acum încolo fiecare persoană 
să meargă să facă contract cu firma respectivă. La 
impozit este stabilită taxă de salubritate.
Dl. primar: Primăria nu poate impune persoanelor 
fizice să încheie contracte cu o anumită firmă, de 
exemplu Salubriserv. Eu trebuie să primesc împu
ternicirea cetățeanului să pot încheia acest contract.
Dl. Gyulai Jozsef:  La art. 6, lit.„c”  „Echipamen
tele electrice și electronice vor fi transportate și 
depozitate la ag. economici care colectează astfel 
de deșeuri”. Propun să se organizeze o colectare 
la nivel de localitate, să se stabilească o dată și o 
oră, să existe un mijloc de transport, să adune și să 
ducă la locul de depozitare;  
 există zone unde sau făcut depozitări de 
pământ, betoane, fier vechi, de exemplu în spatele 
cimitirului pe drumul spre Cristești și nu se mai 
poate trece; 
 visavis de blocul ANL au fost depozitate, deaseme
nea, bucăți mari de betoane, parcă ar fi o groapă 
de gunoi; Poliția Locală să circule mai des în zonele 
respective să vadă cine aruncă gunoaiele în locuri 
nepermise.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Solicit limită de viteză pe 
strada Primăriei de 10km/h.
Dl. Ignat Gheorghe: La Cerghid, nu se ridică con
tainerele de gunoi de la bloc.
Dl. Ogrean Liviu:  La art. 7 să se completeze astfel 
„Persoanele fizice și juridice care execută lucrări de 
construcții și activități agricole ...”
 La art. 27 sa strecurat o greșeală „Nerespectarea 
normelor stabilite în cap. IIV ...” în loc de „...cap IV...”
Dl. Trif Ioan:  dacă prin prevederile art. 2 noi îi 
obligăm pe oameni săși curețe șanțurile, de ce 
punem firmă să curețe șanțuri?
Dl. primar: Firma curăță rigolele, nu șanțurile.
Dl. Trif Ioan:  Dacă la mine la poartă vine și curăță 
firma, atunci săi curățăm și la cel de la Șăușa pen
tru că și el plătește impozit, și cel de la Morești, și 
cel de la Cerghid, și de la Cerghizel.
 Legat de contracte, să fie făcute de către Primărie 
pentru persoanele fizice, exact cum au fost făcute 
până acum, pentru că nu poate fiecare cetățean să 
meargă săși facă contract. Aprobăm acest lucru 
în Consiliul Local, eu sunt președinte de ședință, 
nul vom împuternici pe dl. primar să semneze 
contractul, îl va semna președintele de ședință în 
numele cetățenilor. 
 art. 8  ce fac oamenii cu resturile din grădini?
 art. 18, lit. „b”  o completare „... Primăria orașului 
Ungheni pentru lucrări noi pe domeniul public și 
privat al orașului Ungheni ...”
Dl. Nyaradi Ioan: „Taxa de salubrizare se percepe în 
baza unei taxe speciale aprobată prin hotărârea pri
vind bugetul local al orașului Ungheni.” Cum rămâne 
cu acea taxă? Ea este obligatorie pentru toți cetățenii 
de pa raza orașului Ungheni și a satelor aparținătoare. 
Cum rămâne cu contractele și cu taxa? 
Dl. primar: Nu se schimbă nimic, totul va decurge 
la fel, avem taxă stabilită. Dar în situația în care un 
cetățean nu dorește să încheie contract prin inter
mediul Primăriei, el va încheia contract individual 
cu firma agreată de el.
Dl. Nyaradi Ioan: Și taxa o plătește la primărie?
Dl. primar: Taxa o plătește direct la firmă.
Dl. Trif Ioan: Și la cei care nu fac contract nu se 
percepe taxă.
Dna secretar: Dar sunt obligați să încheie un con
tract pentru transportul deșeurilor menajere, așa 
cum reiese din proiectul de hotărâre prezentat.

Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
inițial, fără modificările și completările solicitate 
de consilieri, acesta întrunește 6 voturi pentru.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre, 
cu modificările și completările solicitate de consi
lieri, acesta întrunește 5 voturi pentru. 
Întrucât niciuna dintre propruneri nu a întrunit 
numărul necesar de voturi, nu se adoptă o 
hotărâre în acest sens.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 10 al 
ordinii de zi privind constatarea incetarii de drept 
a mandatului de consilier local a domnului Suciu 
Ioan Dinu, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului.
Dl. primar dorește săi mulțumească dlui. Suciu 
Ioan Dinu pentru aportul adus Consiliului Local 
Ungheni și cetățenilor orașului în decursul celor 7 
ani de activitate.
Dna secretar îi prezintă dnei. Moldovan Crinișoara 
și nu numai, răspunsul la acuzația sa referitoare 
la înregistrarea notificarii depuse de P.D.L. și 
menționată în referatul constatator: Referatul 
constatator pe care lam întocmit împreună cu 
dl. primar a fost făcut ca urmare a adresei Cabi
netului individual de avocatură Mircea Moldo
van. Eu nu am primit adresele anterioare depuse 
de dl. Nyaradi. Această adresă a Cabinetului de 
avocatură am primito în data de 17.03.2014. 
Tocmai de aceea acest proiect de hotărâre a fost 
introdus pe ordinea de zi în cadrul ședinței, prin 
suplimentare. Adresa menționată are anexate 2 
documente, adresa P.D.L., Organizația Județeană 
Mureș, semnată de președintele P.D.L. și Hotărârea 
nr. 1 a P.D.L. Ungheni semnată de Nyaradi Ioan. 
Tot în data de 17.03.2014 am primit o adresă 
de la Instituția Prefectului Mureș prin care ni se 
solicită să clarificăm de urgență situația dlui con
silier Suciu Dinu.  Deci, ca urmare acestor 2 acte 
a fost inițiat acest proiect de hotărâre. În altă or
dine de idei, legiuitorul nu vă conferă posibilitatea 
exprimării vreunui vot în acest caz. Dvoastră, în 
calitate de consilieri trebuie să luați act de această 
stare de fapt și să adoptați o hotărâre.
Dl. Trif Ioan: Legat de această situație, de acum 
înainte, de câte ori se va primi de la un partid 
adresă la primăria orașului Ungheni, noi va trebui 
să apelăm la avocat, pentru că dl. primar timp 
de 1an și jumătate pur și simplu șia bătut joc de 
acest Consiliu Local. Când a fost numit dl. Mol
dovan, nu a trebuit să vină de la avocat, a fost de 
ajuns adresa de la partid.
Dl. primar: Și dvoastră vați opus. Ai venit la mine 
sămi spui ”Te rog frumos, pe gunoiul ăla nul pune”
Dl. Trif Ioan: Da, recunosc că așa am zis.
O parte din membrii Consiliului Local  adresează 
câteva cuvinte de mulțumire la adresa activității 
dlui. Suciu Ioan Dinu.
Dl. Suciu Ioan Dinu a rostit și el o alocuțiune 
cu privire la activitatea sa din partid și din Con
siliul Local, fiind însă nemulțumit de faptul că nu 

cunoaște motivul excluderii sale din partid.
Membrii Consiliului Local Ungheni iau act de 
încetarea de drept a mandatului de consilier local 
al dlui. Suciu Ioan Dinu, înainte de expirarea du
ratei normale a mandatului și adoptă Hotărârea 
nr. 10/18.03.2014. Dl. Suciu Ioan Dinu părăsește 
lucrările ședinței. 
Dna secretar: Această hotărâre va fi comunicată 
P.D.L., Organizația județeană pentru a lua la 
cunoștință de încetarea mandatului de consilier 
local al dlui. Suciu Ioan Dinu și până la ședința 
următoare aș dori să ne fie comunicat un act 
emis de organizația județeană din care să reiasă 
că următorul supleant pe lista P.D.L. face parte din 
partidul politic respectiv. 
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 11 al 
ordinii de zi privind aprobarea executării unui 
branșament de apă potabilă pentru imobilul  casă 
de locuit Cerghizel, nr. adm. 75 (fosta moară)  
aparținând domeniului privat al orașului Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre 
prezentat, se aprobă cu 13 voturi pentru, adop
tânduse Hotărârea nr. 11/18.03.2014.
Punctul 12: Diverse.
1. Cererea S.C. Ceragrim S.R.L., înregistrată sub 
nr. 15.569/12.02.2014, prin care dl. Pop Ioan, 
în calitate de administrator, solicită aprobarea 
cumpărării terenului situat în Ungheni, str. Gării, 
în suprafață de 2950 m.p. aflat în proprietatea 
orașului Ungheni. Se supune la vot acordarea unui 
aviz de principiu pentru solicitarea menționată 
mai sus și inițierea unui proiect de hotărâre în 
acest sens și se aprobă cu 11 voturi pentru  și 1 vot 
împotrivă  Nyaradi Ioan (dl. Ogrean Liviu nu este 
în sala de ședință la momentul exprimării votului).
2. Plângerile prealabile a S.C. Balint Trans S.R.L. 
și a numitului Kis Bela, înregistrate sub nr. 
15.292/28.01.2014 și 15.293/28.01.2014, prin care 
solicită Consiliului Local revocarea pentru ilegali
tate a Hot. nr. 17/30 septembrie 2008 privind sta
bilirea stațiilor publice în care pot opri operatorii 
de transport călători ce tranzitează localitatea 
Ungheni. În termen de 30 zile de la data depunerii 
plângerii, leam comunicat un răspuns prin care 
leam adus la cunoștință că acea hotărâre a intrat 
în circuitul civil și a produs efecte, dar că vom su
pune atenției Consiliului Local această problemă, 
urmând ai informa asupra hotărârii luate. Consi
lierii solicită inițierea unui nou proiect de hotărâre 
pe această temă.
3. Cererea dlui. Boar Alexandru, înregistrată sub nr. 
15.710/19.02.2014, care în calitate de președinte al 
Asociației crescătorilor de bovine și ovine, solicită 
aprobarea concesionării unor trupuri de pășune, 
prin acordare directă Asociației. Cererea este însoțită 
de o informare întocmităde dl. Ing. Platon Mihail, in
formare care a fost prezentată Consiliului Local. 
Dl. Trif Ioan: Din câte știm noi, pășunea Dumblaca, 
unde are contract dl. Pasc, trebuie reziliată pentru 
că nu mai deține oi.

Dl. Ignat Gheorghe: Aceea e pășunea Cerghidului 
și nu o dăm.
Dl. Culcear Florin: Văd că nici de data aceasta dl. 
președinte al Asociației nu a făcut prezența, așa că 
permitețimi să prezint eu situația pentru că sunt în 
cunoștință de cauză. Pășunea de la Cerghid a fost a 
dlui. Pasc Genucu, dânsul nu mai are nici un animal 
și nu a fost introdus cioban în sat, ca atare contrac
tul ar trebui reziliat. A fost numit un alt cioban din 
Șomoștelnic, deci nu are domiciliul pe raza orașului 
Ungheni și nici nu a prezentat o solicitare. Sunt oa
meni din Cerghid care au animale și au rămas fără 
pășune, de exemplu dl. Borz. Și dvoastră veniți și îmi 
spuneți că nu putem rezilia un contract.
Dl. primar: La ședința sătească, oamenii din satul 
Cerghid șiau pus cioban, iar noi avem datoria ca 
la ciobanul respectiv săi dăm pășunea.
Are loc un schimb de replici între dl. primar. dl. 
Culcear Florin și dl. Ignat Gheorghe.
Dl. Trif Ioan: Pășunile sunt ale Consiliului Local 
Ungheni, dl. primar nu se poate angaja că le dă la 
ciobanul X sau ciobanul Y.
Dl. primar: Sătenii au pus ciobanul, nu primarul. 
Te rog să vorbești în cunoștință de cauză. 
Dl. Trif Ioan a ridicat tonul la dl. Ignat Gheorghe 
pentru intenția acestuia de a lua cuvântul, motiv 
pentru care dl. primar și dl. consilier Duma Ioan 
Cosmin părăsesc lucrările ședinței.
Dl. Ogrean Liviu: Am ales, nu consilierii comu
nității, ci consilierii ciobanilor.
Se crează o adevărată hărmălaie din care nu se mai 
înțelege nimic.
Dl. Trif Ioan: Tot la Cerghid, există un cioban 
pe nume Borz care are 300 de oi, iar noi avem 
obligația săi dăm la acel om pășune. Unde io 
dăm? Pășunile nu se dau în birou la primar. 
Dl. Ogrean Liviu: Domnilor, de când lumea cio
banul a fost sluga satului, acum tot satul e sluga 
ciobanului.
Dl. Culcear Florin: Decât slugă la cortorar, ca și 
consilier, mai bine slugă la cioban.
După discuțiile avute pe marginea cererilor 
prezentate, consilierii expun problemele existente 
și cu care se confruntă cetățenii orașului Ungheni. 
Dl. Nyaradi Ioan:  nu mai sunt coșuri de gunoi 
dea lungul drumului E60.
Dl. Moldovan Ioan:  containerele acelea mari 
pentru colectarea gunoiului menajer selectiv nu 
sunt golite de cei de la Salubriserv.
Dna Buta Monica:  la Cerghizel, vântul a distrus 
copertina din stația de autobuz.
Dl. Gyulai Jozsef:  canalul de la Rotunda spre 
Mureș este colmatat
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, 
şedinţa ordinară din data de 18 martie 2014 se încheie.

Preşedinte de şedinţă,       Secretar,
           Trif Ioan  Covrig Daniela
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