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Zona Blocuri-Gară
va fi modernizată

2-3
Raport de activitate CS “Viitorul” Ungheni

Pe parcursul anului 2014, la fel ca în anii precedenți, Clubul
Sportiv “Viitorul” Ungheni a obținut rezultate foarte bune
la nivel județean,național și internațional. A depus eforturi
deosebite pentru a-și spori patrimoniul și baza materială,
pentru ca activitatea să se desfășoare în cele mai bune
condiții pentru nivelul la care participă sportivii clubului.

4
Festivalul “Mlădițe”,
ediție de excepție la Ungheni

5
Consiliul Local Ungheni a aprobat proiectul de hotărâre ce prevede lucrări de modernizare în zona
Blocuri-Gară din oraș. După o rundă de discuții purtate de aleșii locali în legătură cu această investiție
importantă, proiectul a fost aprobat, iar Executivul local va urma pașii legali pentru identificarea unei
firme ce va efectua lucrările. Proiectul prevede modernizarea părții carosabile din zonă, amenajarea de
trotuare, parcări și lucrări la rețeaua de canalizare pluvială.

Primăria orașului Ungheni și Centrul Judeţean pentru
Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş au marcat
într-un mod deosebit ziua de 8 Martie. Este vorba despre
Festivalul Folcloric pentru Tineret „Mlădiţe”, ajuns la ediția
a VIII-a, care a adunat sute de locuitori din oraș și satele
aparținătoare la Casa de Cultură. Atmosfera a fost una
deosebită și pentru că cei prezenți au fost martorii predării
conducerii Ansamblului Hora, de către cunoscutul coordonator Dinu Ilie Ilieș, doamnei Lucia Florentina Raț.

Opinia de Ungheni marchează Sărbătoarea Învierii Domnului printr-o poezie scrisă de doamna Maria Pintican. Hristos a Înviat!

Taci!
Taci și ai multă răbdare
Atunci când ești umilit
Uită-te cu milă multă
Înspre cel ce te-a lovit.
Și întoarce tu obrazul
Ca să fie iar lovit
Și gândește-te la Domnul
Că pe cruce-i răstignit.
Ce lovit și cât scuipat

A fost bunul Împărat
Între tâlhari răstignit
Și pe cruce pironit.
El cu milă s-a uitat
Înspre cei ce l-au scuipat
Tatălui Sfânt s-a rugat
Ca să ierte al lor păcat.
Așa tu, fratele meu
Roagă-te la Dumnezeu

Atunci când ești prigonit
Și peste obraz lovit.
Roagă-te să-ți dea răbdare
S-aibă milă și-ndurare
Iar când crucea-ți este grea
Să te-ajute a o purta.
Iar la cei ce te lovesc
Și cu ură îți vorbesc
Mintea să le-o lumineze

Pașii lor să-i îndrepteze.
Îndurare să le dea
Atunci când va judeca
Căci El e judecător
Și al ‘nost Mântuitor
Amin!

Autor: Maria Pintican
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RAPORT DE ACTIVITATE AL CLUBULUI SPORTIV
“VIITORUL” UNGHENI PE ANUL 2014
Pe parcursul anului 2014 la fel ca în anii precedenți CLUBUL SPORTIV VIITORUL UNGHENI a obținut rezultate foarte bune la nivel
județean,național și international. A depus eforturi deosebite pentru a-și spori patrimoniul și baza materială pentru ca activitatea să se
desfășoare în cele mai bune condiții pentru nivelul competițional la care participă sportivii clubului.
Obiectivele clubului VIITORUL UNGHENI în anul 2014 au fost
următoarele :
1. Atragerea cât mai multor copii spre sport, implicit fotbal, într-un
cadru de instruire organizat .
2. Performanța, pentru echipele de avansați care au o activitate de 8
ani în cadrul clubului.
3. Participarea în Campionatele Județene și Naționale din cadrul
Asociației Județene de Fotbal Mureș și Federația Română de Fotbal.
4. Dezvoltarea bazei materiale (teren antrenament,renovare bază
cantonament,nocturnă teren sintetic,echipamente,mingi ,materiale
ajutătoare).
5. Organizarea de competiții pentru a face cunoscut Ungheniul în
toată țara( Cupa Viitorul, Cupa E-on ).
6. Colaborarea continuă cu autoritățile locale pentru sprijinirea
activității sportive
7. Participarea la turnee internaționale
8. Atragerea cât mai multor agenți economici din mediul privat pentru
susținerea activității și dezvoltarea bazei materiale.
9. Strategia de dezvoltare a Clubului Sportiv Viitorul Ungheni
prin parteneriate cu alte cluburi- Federația Română de Fotbal,
PrimăriaUngheni, sponsori- până în anul 2020.
10. Promovarea celor mai buni copii din cadrul clubului la Academii
de Fotbal sau cluburi de liga I.
11. Integrarea socială a copiilor care provin din categorii defavorizate.
12. Educarea copiilor în spirit de echipă și FAIR-PLAY.
În cadrul clubului nostru își desfășoară activitatea peste 100 de sportivi,
juniori și seniori, care sunt impărțiți pe mai multe categorii de vârstă.
Astfel în anul 2014, grupele noastre au participat în următoarele
competiții din cadrul Asociației Județene de Fotbal și Federației Romane
de Fotbal:
1. Echipa de Seniori care a fost înființată în anul 2013 la insistențele
multor tineri din comunitate care și-au dorit să reprezinte Ungheniul
la nivel județean, s-a clasat în primul sezon din Campionatul Ligii aIV-a pe un meritoriu loc 6 din 18 echipe desfășurând 34 de jocuri și

Antrenorii
au fost mereu
alături de cei
mici
acumulând 61 de puncte. Dealtfel a participat și în CUPA ROMÂNIEI
calificându-se până în semifinalele competiției.Vreau să precizez că
echipa de seniori are în componența sa 80% jucători din comunitate
cu vârste cuprinse între 18 și 30 ani. În actualul sezon 2014-2015 ocupă
locul 3. Precizez că toți jucătorii au locuri de muncă sau sunt studenți
chiar și la Universitatea de Medicină, cum ar fi Oprea Cosmin anul VI
,acești sportivi beneficiind de o indemnizație de efort modică, până
în suma de 300 de lei.
2. UNDER 16 sau Grupa 1999 este grupa de perfomanță care în 2014
a participat în Campionatul Județean de Fotbal obținând Locul I,
calificându-se la faza interjudețeană unde a pierdut dramatic cu
Gloria Bistrița, a participat la Turneul Internațional din Franța unde au
participat 16 echipe din 9 țări și unde a obținut locul II jucând finala
cu campioana Franței Red Star Paris. Totodată Viitorul Ungheni a dat
cel mai bun jucător al turneului, Chirilă Sergiu.
Grupa 1999 a continuat seria performanțelor și în 2014 după cele

CS Viitorul Ungheni, pepinieră de fotbaliști
pentru Academia Gheorghe Hagi

din 2012 și 2013 având un aport substanțial la dezvoltarea imaginii
Ungheniului la nivel național și internațional. Aceste performanțe au
dus la afilierea Clubului Sportiv VIITORUL UNGHENI în Campionatul
de Republicani B din cadrul FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL unde
participă și în prezent.
Deosebit de importantă pentru CS Viitorul Ungheni este și colaborarea
cu ACS Speranța Tîrgu-Mureș. Daca unul din obictivele noastre este
promovarea celor mai buni sportivi la Academii de Fotbal cu prestigiu,
aceste rezultate din anii 2012,2013 și 2014 au deschis porțile pentru 5
jucători din cadrul Clubului și anume:
1. Vidrasan Raul – ACADEMIA “GHEORGHE HAGI”
2. Chirilă Sergiu - ACADEMIA”ATLETICO MADRID”
3. Ungur Daniel - ACADEMIA”ATLETICO MADRID”
4. Suciu Dănuț - ACADEMIA”ATLETICO MADRID”
5. Ghila Bosa Alex – născut în 2002- ACADEMIA”ATLETICO
MADRID”
6. Orban Darius – CENTRUL DE EXCELENTA F.R.F
“Prețul succesului este munca grea , dedicarea la antrenament și
determinarea, chiar dacă vom câștiga sau pierde, vom sti că am
dat tot ce e mai bun din noi pentru a reuși”. Baftă băieți!
3. UNDER 14 sau Grupa 2001-2002 are în componență 20 de copii
care au participat în Campionatul Județean clasându-se pe locul IV
după 22 de jocuri. A prticipat la numeroase turnee în țară precum:
1. Cluj-Napoca LOCUL III
2. Sibiu LOCUL II
3. Odorheiul Secuiesc LOCUL III
În luna august Grupa 2002 a participat la o acțiune de selecție organizată
de Academia HAGI în baza parteneriatului cu Clubul Sportiv Viitorul
Ungheni prin care în fiecare an vom fi parte la această acțiune cu una
din grupele clubului.
4. UNDER 12 sau Grupa 2003-2004 a participat în Campionatul

Dorești să faci publice părerile tale?

ANUNȚURI GRATUITE

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

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 diversele dumneavoastră oferte sau solicitări la numărul de telefon 0265328112 sau la adresa de email ziarulopiniadeungheni@yahoo.com.

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

Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră.

3

Opinia de Ungheni | martie, 2015, numărul 3

Fotbaliștii din Ungheni au făcut cunoscut numele orașului în Franța
Județean de Fotbal unde a ocupat locul III după 22 de jocuri și are
în componență 18 copii. A participat la turnee în țară împreună cu
UNDER 14 unde a obținut locuri meritorii.
5. UNDER 10 sau grupa 2005-2007 și mai mici, este grupa de inițiere și
are în componență 21 de copii. Această categorie de vârstă a participat
la mai multe turnee în țară precum: BRAȘOV, ZALĂU, TÂRNĂVENI,
GURGHIU, REGHIN, TÎRGU-MUREȘ ȘI LUDUȘ.
La această categorie rezultatele sunt mai puțin importante. Integrarea,
socializarea și atragerea copiilor spre sport primează. Putem remarca
totuși copiii care au obținut premii individuale precum: Varga David
– cel mai bun jucător la trei turnee -Reghin, Târnăveni, Luduș , și
Szabo Levente golgheter la Brașov. Putem spune că viitorul clubului
este asigurat.

în anul 2014, fără de care activitatea noastră nu se putea desfășura
în cele mai bune condiții. Prin folosirea , întreținerea și dezvoltarea
bazei sportive pe care o avem în Ungheni, copiii și sportivii noștri
beneficiază de cele mai bune condiții (teren sintetic, două terenuri de
iarbă, bază cantonament, vestiare, apă caldă și caldură). Deasemenea.
avem o colaborare foarte bună cu Școala Gimnazială Emil Drăgan, prin

din strategiile de dezvoltare a fotbalului în toată România.

Relația părinte - profesor - copil

De ce în această ordine ne întrebam? Cea mai importantă persoană
în educarea copilului este părintele, care îi transmite copilului tot ce
e mai bun pentru a reuși. În această relație, părinte-profesor-copil, tot

Aportul antrenorilor la activitatea
și performanța echipelor din cadrul clubului

Sportivii din cadrul activității noastre beneficiază de o activitate intensă
și profesionistă cu antrenori calificați împărțiți pe categorii de vârstă:
LIGA A-IV-A ȘI UNDER 16 – DURAN CRISTIAN IOAN - POSESOR
LICENȚĂ “A” UEFA, FIIND ÎN ACELAȘI TIMP PREȘEDINTELE ȘI ȘEFUL
CENTRULUI DE JUNIORI
UNDER 14 SI UNDER 12 – MAJOR ROBERT - POSESOR LICENȚĂ
“B” UEFA
UNDER 10 SI UNDER 8 – MOLDOVAN GHEORGHITA - POESOR
LICENȚĂ “C” UEFA
ANTRENOR CU PORTARII : BARNA IOAN
Toți antrenorii din cadrul clubului participă la ședințe tehnice
săptămânale, la stadion, în vederea bunei desfășurări a activității,
după criterii unitare stabilite de conducerea clubului. Fiecare antrenor
își dedică, în medie peste 1200 de ore anual fiind impulsionați de

CS Viitorul Ungheni le inspiră copiilor în fiecare zi dragostea pentru sport
persoana doamnei director Oltean Carolina, pentru folosirea sălii de
sport pe perioada iernii și îi mulțumim pe această cale.
Finantarea pe care am primit-o de la Primăria și Consiliul Local pe
anul 2014 a fost de 100.000 de lei, bani care au fost folosiți pentru
funcționarea și dezvoltarea activității, toate deconturile fiind la zi.
Am găsit în domnul primar, Victor Prodan, un om de cuvânt și un
susținător al activităților sportive din Ungheni.
Pe lângă autoritățile locale, Clubul Sportiv Viitorul Ungheni a atras
o serie de sponsori care au un aport foarte important în dezvoltarea
activității precum: DUDATRANS, RETACOM, PUIUL DE CRĂIEȘTI,
ALLCOLORS, TIGER SECURITY și D-ul Pogacean Vali. Vă mulțumim
pe această cale pentru tot sprijinul acordat.

ce facem noi, parinți, profesori, că este școala, că sunt antrenamente
se transmite copilului. Această legatură trebuie să fie unitară. Așadar
această relație este una extrem de importantă pentru toți cei care
iau parte la această activitate. Totodată “tragem la aceeași căruță”.
Autor raport de activitate: DURAN CRISTAN IOAN,
președintele Clubului Sportiv “Viitorul” Ungheni.

Proiecte de viitor
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, în vizită la Ungheni

pasiune și dragoste pentru copii, aspectul financiar fiind unul secundar.

Colaborarea cu autoritățile locale continuă!

Parteneriatul pe care Clubul Sportiv Viitorul Ungheni îl are cu Primăria
Ungheni și Consiliul Local Ungheni este cel mai important vector
de dezvoltare a activității pe care am avut-o în ultimii ani, precum și

În vara anului 2014 Viitorul Ungheni a organizat împreună cu
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL, finala pe țară a Cupei Secuilor,
unde ne-a onorat cu prezența și președintele F.R.F RĂZVAN BURLEANU
care a rămas impresionat de amploarea activității pe care o desfășurăm
în comunitate.
Pe lângă faptul că ne dorim să funcționeze activitatea și în următorii
ani la fel, conducerea clubului în persoana lui Duran Cristian Ioan a
demarat un proiect foarte ambițios către FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, prin care se speră că până în anul 2020 să facem un teren
sintetic de dimensiuni normale acesta fiind unul din cele 400 finanțate
de către UEFA și F.R.F., fondurile fiind nerambursabile, aceasta fiind una

Sergiu Chirilă a dat dovadă de determinare și profesionalism
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Festivalul “Mlădițe”, ediție de excepție la Ungheni
Primăria orașului Ungheni și Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş au marcat într-un mod deosebit ziua de 8 Martie. Este vorba despre Festivalul Folcloric pentru Tineret „Mlădiţe”, ajuns la ediția a VIII-a, care a adunat sute de locuitori din oraș și satele aparținătoare la Casa de Cultură. Atmosfera a fost una deosebită și
pentru că cei prezenți au fost martorii predării conducerii Ansamblului Hora, de către cunoscutul coordonator Dinu Ilie Ilieș, doamnei Lucia Florentina Raț.
Festivalul interjudețean “Mlădițe” promovează tinerele talente și
ansamblurile care, prin activitatea lor, valorifică cele mai importante
elemente de cultură tradițională din localitățile pe care le reprezintă.
Prin organizarea acestui festival se urmărește cultivarea și creșterea
gustului pentru valorile culturii populare în rândul tinerilor și sprijinirea
structurilor care activează în domeniu. În acest an pe scena Casei
de Cultură au urcat o serie de ansambluri folclorice printre care:
Ansamblul Folcloric “Hora” din Ungheni, Ansamblul Folcloric Spice
Mureșene”din Tîrgu-Mureș, Formația de jocuri și obiceiuri populare
din Idicel Sat, Ansamblul Folcloric “Flori de pe Câmpie” din Pogăceaua,
Formația de jocuri și obiceiuri populare “Vatra Lueriului” din Lueriu,
Ansamblul Folcloric “Dor Clujean” din Cluj-Napoca, Ansamblul
Folcloric “Flori Dumitrene” din Dumitra, Bistrița Năsăud, Formația
de jocuri și obiceiuri populare “Moștenitorii Hodacului” din Hodac,
Ansamblul Folcloric “Zestrea” din Tîrgu-Mureș, Formația de jocuri
populare “Ibășteana” din Ibănești și Ansamblul Folcloric “Mugurelul”
din localitatea Sâncraiu de Mureș.
Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan le-a felicitat pe doamnele și
domnișoarele prezente în sală cu ocazia zilei speciale de 8 Martie și a
lăudat activitatea tinerilor care au urcat pe scenă. “Ziua de astăzi este
una specială pentru noi toți. Asta pentru că ne exprimăm aprecierea și
le mulțumim doamnelor și domnișoarelor din comunitatea noastră.
Le suntem recunoscători pentru dăruirea de care dau dovadă în viața
de familie, la locul de muncă și în viața societății. Pe de altă parte,
orașul Ungheni dovedește astăzi, încă o dată, că este un pol important
al județului în ceea ce privește păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor.
Avem copii minunați care au urcat astăzi pe scenă și care dovedesc că
pentru ei valorile tradiționale sunt sfinte și vor fi duse mai departe. Am

Echipa Primăriei și-a exprimat respectul pentru activitatea
fostului coordonator al Ansamblului Hora

Coordonarea Ansamblului Hora
a fost preluată de către Lucia Raț

Dansurile populare au fost apreciate de cei prezenți

încrederea că România care va rămâne pe mâinile acestor copii nu își
va uita tradițiile și obiceiurile, că toate valorile satului nu vor fi uitate.
Le mulțumesc lor pentru toată activitatea de zi cu zi și le mulțumesc
celor care au ales să își petreacă această zi deosebită alături de noi.”
a declarat primarul orașului Ungheni.

Ansamblul “Hora”
are un nou coordonator

Cea de-a VIII-a ediție a Festivalului “Mlădițe” a fost și ocazia specială
în care, pe scenă, în fața celor prezenți, a fost predată conducerea
Ansamblului “Hora” din Ungheni. Coordonatorul Dinu Ilie Ilieș a

La intrarea în sală doamnele și domnișoarele au primit
câte o floare, cu ocazia zilei de 8 Martie

anunțat încă de acum câteva săptămâni că se va retrage din activitate
iar conducerea ansamblului a fost preluată de către Lucia Raț.
Unghenarii l-au aplaudat pe cel care ani la rând a susținut activitatea
copiilor, i-a îndrumat către valorile populare și i-a însoțit la festivaluri
atât în județ cât și în străinătate. “ În aceste momente mă încearcă
sentimente de bucurie, în sensul că simt împlinirea lucrului bine făcut,
ca să citez pe cineva drag nouă. În același timp, am un sentiment de
regret pentru că Ansamblul “Hora” a fost a doua noastră familie.
Toți acești copii au avut darul de a ne completa sufletele și eu le
mulțumesc frumos celor care timp de 12 ani au trecut prin această
sală. Vă asigur că au fost foarte mulți și le mulțumesc pentru că au
purtat cu cinste mesajul unghenarilor și celor din satele aparținătoare
atât în țară cât și în afara ei, dar și în spectacolele locale” a declarat
fostul coordonator al ansamblului. La rândul său, Lucia Raț a mulțumit
reprezentanților comunității locale și primarului Victor Prodan pentru
încrederea acordată și a promis că va menține și îmbunătăți activitatea
Ansamblului “Hora” în următorii ani. “ Vreau să îi mulțumesc domnului
primar pentru încrederea acordată și sper că împreună cu Primăria
Ungheni, Consiliul Local Ungheni și acești tineri extrem de talentați
vom reuși să ducem mai departe, mai bine, în mai multe țări, folclorul
nostru. Vreau să învăț din această nouă poziție, să avem o colaborare
bună cu toți copiii din cadrul ansamblului dar și cu părinții. Sper
să avem încredere unii în ceilalți și să facem din Ansamblul “Hora”
un grup al tradițiilor și un vector prin care acestea să fie prezentate
locuitorilor din județ, din țară și din străinătate” a declarat Lucia Raț.
Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan a dat asigurări că activitatea
ansamblului va fi susținută în continuare și i-a invitat pe toți părinții
și elevii din Ungheni și satele aparținătoare să se implice în susținerea
și promovarea cântecelor și jocurilor populare.

Ansamblul Hora, dans în scop caritabil
Grupa de dans modern a Ansamblului “Hora” din Ungheni a dansat participe la cât mai multe evenimente și să adune o experiență bogată
pentru un scop caritabil în cadrul Festivalului “Dansul Dăruirii” în spate. Asta îi va ajuta pe viitor, la festivalurile județene, naționale și la
organizat la începutul lunii aprilie la Ansamblul Mureșul din Tîrgu- participările internaționale. Vorbim în același timp de un scop caritabil
Mureș. Micii dansatori și-au dovedit calitățile în fața a sute de spectatori iar asta îi motivează pe copiii din Ungheni, ei știind că urcă pe scenă
care au fost prezenți la acest eveniment menit să aducă fonduri pentru pentru a-și ajuta semenii. Trupa din Ungheni a venit la acest festival
un centru școlar de educație incluzivă din Tîrgu-Mureș. Grupa cu două dansuri moderne și din ceea ce am văzut s-au descurcat
de copii a fost însoțită
foarte bine. Acest lucru
de coordonatoarele
a fost dovedit chiar la
Lucia Raț și Feliciana
final când organizatorii
Roiban care s-au
acestui eveniment i-au
îngrijit ca prestația
felicitat pe copiii din
copiilor pe scenă să
Ungheni și au promis
fie una ireproșabilă.
că vor fi invitați și la
“Acest festival este unul
alte evenimente de
acest fel” a declarat
care prinde contur,
fiind la cea de-a VI-a
coordonatoarea Ansam
ediție și reușind să
blului “Hora”, Lucia Raț.
adune aproximativ
Planuri mari
400 de copii și sute de
pentru acest an
părinți. La acest festival
coordonez o trupă de
la Ansamblul Hora
copii de la Ansamblul
Lucia Raț se declară
Echipa din Ungheni a înfruntat emoțiile în fața a zeci de spectatori
Mureșul, copii cu
mulțumită de primul
vârste cuprinse între 3
contact cu membrii
și 9 ani dar și cu trupa de dansuri moderne din Ungheni. Este primul ansamblului din Ungheni și speră că va duce mai departe experiența
meu spectacol ca și coordonator al Ansamblului Hora iar senzația este de 12 ani a acestei instituții. “Mi-am făcut un plan cu acești copii, vreau
una de fericire pentru faptul că am reușit să îi aduc și pe copiii din să duc mai departe munca domnului Ilieș, vreau să îmbunătățesc
Ungheni la acest spectacol pentru că este important ca acești copii să această activitate. Trebuie să îi formăm pe copii pentru a fi mai buni

Sala Ansamblului Mureșul a fost plină de spectatori
veniți să îi vadă pe copiii de diverse vârste
în repertoriul lor. Am început un dans popular nou cu trupa mare
din ansamblu ceea ce ne încurajează pe viitor. Vom încerca să avem
cât mai multe participări la evenimente din țară iar pentru asta
avem nevoie de sprijinul Primăriei Ungheni și al Consiliului Local.
Avem parte de acest sprijin și în prezent și sunt convinsă că vom
avea parte de ajutor și în continuare” a mai precizat coordonatoarea
Ansamblului “Hora”.

Trupa Ansamblului Hora,
după o reprezentație încheiată cu succes
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Stema orașului Ungheni, aprobată de Consiliul Local
Consilierii locali din Ungheni au dezbătut proiectul
de hotărâre privitor la stema orașului Ungheni în
ședința ordinară a lunii martie. Au fost purtate
discuții aprinse între aleșii locali care au considerat
că stema nu cuprinde elemente importante din
istoria și particularitățile zonei și între consilierii
care au fost de acord cu această reprezentare a
comunității. Reprezentanții Primăriei au subliniat
faptul că stema a fost aprobată de către instituțiile
abilitate de la nivel central și că este momentul

ca forul legislativ local să ia o decizie în această
privință. “Aceasta este forma agreată, am trimis
o mie de machete, nu putem să o mai lungim,
pentru că așa nu o să o mai facem niciodată. Am
făcut multe variante, nu au fost agreate, pentru
că problema este că nu trebuie să semene cu nici
o altă stemă. Dumneavoastră decideți, dar dacă o
tot lungim, acum după ce avem un model agreat,
nu o să mai avem niciodată stemă. De doi ani de
zile tot trimitem modele care nu au fost agreate iar

acum dacă avem o stemă agreată, ar fi păcat să nu
o însușim.” a declarat primarul orașului Ungheni,
Victor Prodan, în cadrul ședinței de Consiliu Local.
Pe de altă parte proiectul a întâmpinat rezistență
din partea unor aleși locali, care au criticat în mod
dur Biserica. Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi
“pentru” și 4 abțineri. Întreaga discuție pe tema
proiectului de hotărâre și criticile aduse de aleșii
locali se regăsesc în procesul verbal al ședinței
Consiliul Local (paginile 6, 7 și 8).

Zona Blocuri-Gară va fi modernizată

Consiliul Local a aprobat modernizarea zonei
Consiliul Local Ungheni a aprobat proiectul de
hotărâre ce prevede lucrări de modernizare în zona
Blocuri-Gară din oraș. După o rundă de discuții
purtate de aleșii locali în legătură cu această
investiție importantă, proiectul a fost aprobat,
iar Executivul local va urma pașii legali pentru
identificarea unei firme ce va efectua lucrările.
Proiectul prevede modernizarea părții carosabile

Lucrarea din zona Blocuri-Gară este una dintre cele mai importante, în acest an
din zonă, amenajarea de trotuare, parcări și
lucrări la rețeaua de canalizare pluvială. “Acolo
vor fi patru investiții extrem de importante pentru
comunitatea din Ungheni. Începem cu problema
apei pluviale care este o problemă extrem de
mare în zona blocurilor, și cu ocazia aceasta o să
dirijăm apele pluviale. După aceea vorbim despre
asfaltare și crearea unor locuri de parcare. Îi anunț

pe cetățeni că vom crea aproximativ 280 de locuri
de parcare. Vom face deasemenea trotuare pe care
le vom asfalta pentru că am considerat că este
important mai ales pentru copiii care se joacă
în zonă. Mă gândesc aici la cetățenii din zona
blocurilor care se trezesc în fiecare dimineață
și pleacă spre locul de muncă prin noroi. A fost
prioritatea mea numărul unu din alegeri și le

mulțumesc celor din zonă că au avut răbdare și
m-au susținut în această problemă. Aș fi vrut să
rezolvăm această problemă anul trecut însă am
preferat să schimbăm rețeaua de apă potabilă,
care era învechită. Vreau să le spun din nou
celor din zonă că înainte de asfaltare vor face și
branșamentele de apă potabilă la intrarea în fiecare
scară de bloc.” a declarant primarul Victor Prodan.

Sfânta Lumină de la Ierusalim
În mod suprafiresc ea este o minune dumnezeiască
necuprinsă de mintea noastră, care se repetă din an
în an, în Sâmbăta Mare, de aproape 20 de veacuri.
Este cea mai mare minune din zilele noastre văzută
atât de credincioși, cât și de necredincioși. Este
minunea care uimește toată mintea și dovedește
oamenilor până la sfârșitul veacurilor ca Hristos,
lumina lumii și Mântuitorul sufletelor noastre, a
înviat din morți a treia zi, dăruind tuturor viață
veșnică. Despre felul cum se săvârșește această
minune a aprinderii sau mai corect spus, a venirii
Sfintei Lumini pe Mormântul Domnului, s-a scris
prea puțin. Nici în zilele noastre nu se vorbește cât
s-ar cuveni despre această negrăită minune. Poate
tocmai pentru că este o minune publică, văzută de
toți și verificată, asupra căreia ortodocșii nu au nici
o îndoială! Sau, poate, pentru a nu crea discuții și
controverse omenești inutile asupra acestei sfinte
minuni. Biserica Ortodoxă din Ierusalim nu acceptă
nici un fel de publicitate zgomotoasă, nici discuții și
scrieri polemice pe această temă. Cine crede în Hristos
și voiește să vadă o mare minune a zilelor noastre,
cine dorește să se întărească mai mult în dreapta
credință, să meargă la Mormântul Domnului și va
vedea minune negrăită. Și acum să relatăm pe scurt
cum se aprinde Sfânta Lumină la Sfântul Mormânt.
Sfânta Lumină se aprinde pe Mormântul Domnului
nostru Iisus Hristos în Sâmbăta Mare, ziua, între orele

12.30-13.30, în timpul Vecerniei Mari. Se
stie că, de-a lungul secolelor, Sfânta Lumină
nu se aprinde decât numai la ortodocși,
ca o dovadă incontestabilă că numai ei
păstrează dreapta credință apostolică. Este
cea mai puternică dovadă care marturisește
că Ortodoxia este credința cea adevărată.
Este controlat încă din noaptea Vinerii
Mari, după Prohod, de către cațiva
polițiști civili necreștini - un arab, un turc
și o persoană din partea statului Israel. Ei
verifică toate obiectele din interior să nu
aibă vreo sursă de foc, verifică lespedea
Sfântului Mormânt și controlează
corporal pe arhiereul grec care presară
vata pe mormântul Domnului. Apoi se
sting toate luminile și se pecetluiește ușa
Sfântului Mormânt cu două mari peceți,
benzi de pânză albă cu ceară și sigilii la
Lumina Sfântă, minunea de la Ierusalim
capete, în formă de X. Gardienii rămân
de pază la ușa Mormântului până când
slăvim”. La a treia ocolire se cântă imnul vecerniei
se aprinde Sfânta Lumină…În biserică,
slujitorii, în frunte cu Patriarhul, se opresc în fața de la vohod “Lumina lină a sfintei slave”. Apoi
Sfântului Mormânt pecetluit. Apoi înconjoară de patriarhul cu toți slujitorii se retrag în altarul
trei ori Sfântul Mormânt pe partea dreaptă, în bisericii ortodoxe de vizavi și stau în așteptare.
sunetul clopotelor, cântând “Învierea Ta, Hristoase. Între timp, vin diferiți delegați oficiali, autorități
Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi, pe locale și bisericești armene, romano-catolice și
pământ, ne învrednicește cu inimă curată să Te copte. Miile de credincioși stau cu felinarele speciale

în mâini să ducă acasă, în țara lor, Sfânta lumină.
Cei mai mulți însă, țin în mâini câte un manunchi
de 33 de lumânări albe, legate între ele, pe care
este imprimată icoana Învierii Domnului, ca să le
aprindă la vreme.
Arhimandritul Ioanichie Bălan
(www.crestinortodox.ro)
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Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local
ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI UNGHENI
Nr. 1883/ 31.03.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 31.03.2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului
Ungheni, la care participă un număr de 14 consilieri locali, un delegat sătesc,
şedinţa fiind legal constituită, absentează d.nul Ignat Gheorghe.
Participă la ședința consiliului dl. Prodan Victor , primarul orașului Ungheni,
dl. Platon Mihail-șef serv.adm.pbl.,înlocuitor secretar, dl. Pătran Aurelian,
administrator public, d.nul Albu Ioan-coordonator poliția locală, d.nul Porime
Sorin-șef serviciu voluntar situații de urgență.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință prezintă Dispoziția Primarului nr.
333/27.03.2015 de convocare a a ședinței ordinare a Consiliului Local Ungheni
pentru data de 31.03.2015, ora. 15.00, cu următoarea ordine de zi:
• 1).Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru
anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;
• 2).Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și acoperire
a riscurilor la nivelul orașului Ungheni pentru anul 2015 - iniţiator primar
Prodan Victor;
• 3).Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecolect Mureș” - iniţiator primar
Prodan Victor;
• 4).Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă
a orașului Ungheni, județul Mureș- iniţiator primar Prodan Victor;
• 5).Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;
• 6).Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul
de specialitate al primarului orașului Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
• 7).Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru privind
regimul concesionării bunurilor imobile din domeniul public și privat al
Orașului Ungheni și a procedurii administrative de inițiere a concesionării iniţiator primar Prodan Victor;
• 8).Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere conductă
și branșamente gaze naturale presiune redusă pe domeniul public al orașului
Ungheni, nr. adm. 447/I, 447/J, 447/K, 447/L, 447/M, 447/N, precum și acordare
drept de uz și servitute - iniţiator primar Prodan Victor;
• 9).Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei și prelungirea
contractelor expirate pentru locuințele A.N.L. - iniţiator primar Prodan Victor;
• 10).Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și Actului
Constitutiv al Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș - iniţiator primar
Prodan Victor;
• 11).Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea părții carosabile, trotuare, parcări
și rețea de canalizare pluvială în zona blocuri Gară, oraș Ungheni, județul
Mureș” - iniţiator primar Prodan Victor;
• 12).Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni
pe anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;
• 13).Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din
cadrul Poliției Locale Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
• 14).Diverse.
D.na Pop Otilia, președintele de ședință prezintă spre aprobare Procesul verbal
nr. 793 din 10.02.2014 al ședinței de lucru ale Consiliului Local Ungheni, care
a fost votat cu 14 voturi pentru .
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință supune la vot ordinea de zi
prezentată, care este aprobată cu 14 voturi pentru.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la primul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru
anul 2015, inițiator primar Prodan Victor.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.nul Moldovan Ioan: consider că este bun planul, se poate aproba, propun să
se găsească o variantă și pentru ajutorarea copiilor care au rezultate școlare
dar situația lor materială nu le permite să urmeze cursurile școlare sau să facă
naveta până la Tg. Mureș, o cale de ajutorare trebuie găsită în planul de acțiuni
pe 2015, în rest e bine, nu am nici o obiecție.
D.nul Trif Ioan: aceeași problemă pe care a ridicat-o d.nul Moldovan, să găsim
o cale de ai ajuta pe copii cu probleme sociale, să putem da niște burse la cei
care se evidențează în învățământ și obțin medii bune, în rest sunt de acord
cu planul de acțiuni.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 14 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 11 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și acoperire a
riscurilor la nivelul orașului Ungheni pentru anul 2015, inițiator primar Prodan
Victor.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință: solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.nul Moldovan Ioan: eu am avut curiozitatea să îl citesc, de la a la z, eu zic
că este exhaustiv, adică îți dă toate datele în caz de catastrofe naturale , îți
dă osibilitatea să vezi unde poți ajuta, cu ce poți ajuta, ieri nu era însușit de
conducerea primăriei, dacă este însușit, sunt de acord nu este nici o problemă
cu treaba asta, am înțeles că este însușit și este semnat și de domnul primar.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 14 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 12 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecolect Mureș” - iniţiator primar
Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,

Consilierii locali au aprobat proiectul ce vizează modernizarea zonei blocurilor din Ungheni
cu 14 voturi pentru se adoptă Hotărârea nr. 13 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de
stemă a orașului Ungheni, județul Mureș- iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.nul Telepteanu Vasile întreabă dacă există și variantele color a stemelor
prezentate.
D.nul Platon Mihail: prezintă stemele color, arată că acestea au fost și afișate la
avizier, spune că varianta agreată, de instuția abilitată, este cea cu acoperișul
în culoare roșie a clădirii din stemă.
D.nul Botoș Iacob Dorinel: și noi nu putem să o alegem pe cealaltă?
D.nul Prodan Victor, primar: nu, aceasta a fost forma agreată după foarte multe
variante trimise spre avizare.
D.nul Moldovan Ioan: parcă sunt de serviciu azi, stema orașului nu trebuie
să aducă atingere nici unei entități, că ești ortodox sau că ești catolic sau că
ești laic, pe toată lumea trebuie să mulțumească această stemă a orașului, eu
consider că nu este reliefată originea, din antichitate se știe că Ungheniul
are originea la confluența Mureșului cu Nirajul, ”Ingheni” ”Niarato”cum îi
mai spunea în antichitate, nicăieri nu se vede asta în stemă, nu-i pus nici o
treabă de siturile arheologice care sunt în zonă și eu consider că e prea multă
mitologie în treaba asta, eu propun să se amâne, să se mai studieze proiectul,
să se mai studieze și să venim cu altă propunere.....dacă stema asta s-ar face
așa (prin îndoire) am putea să o dăm la mănăstirea Recea, e a lor,dar orașul
Ungheni nu-i numai Mănăstirea Recea.
D.nul Prodan Victor, primar: vă spun din nou, aceasta este forma agreată, am
trimis o mie de machete, nu putem să o mai lungim, pentru că așa nu o să o mai
facem niciodată, am făcut multe variante, nu au fost agreate, pentru că problema
este că nu trebuie să se asemene cu nici o altă stemă, dumneavoastră decideți
cum doriți, dar dacă o tot lungim, acum după ce avem un model agreat, nu o
să mai avem niciodată stemă, de doi ani de zile tot trimitem modele care nu
au fost agreate iar acum dacă avem o stemă agreată ar fi păcat să nu o însușim.
D.nul Trif Ioan: eu știu că s-a mai discutat asta cu stemele, deci s-a mai făcut,
trebuia ca înainte de forma finală, de acest proiect de hotărâre, trebuia adusă
în ședința de consiliu, în forma ce a fost aprobată de București,să o vedem
și noi, acuma noi suntem puși în fața unui fapt împlinit,..., se putea pune
frumos Nirajul, Mureșul, cum e gazul la Șăușa se putea pune o sondă de gaz
aicea,...,interesant lucru că numa mănăstirea, cu asta, numai cu asta a acceptat.
D.nul Prodan Victor, primar: asta a fost acceptată, pe altele a fost prezentat
aeroportul, aici am pus și cetatea de la Morești, ne-am străduit doi ani de zile,
asta a fost acceptată, dacă doriți o aprobați dacă nu mai stăm alți doi ani și
rămânem fără stemă.
D.nul Teleptean Vasile: unde vor fi amplasate, la intrarea în oraș?
D.nul Prodan Victor: da, se vor folosi pe acte oficiale, pe înscrisuri, etc.
D.nul Ogrean Liviu: întrucât e vorba de un lucru care va dăinui, deci votăm
bugetul, putem muta bani dintr-o parte în alta, nu se pierde nimica, dar dacă
afișăm această emblemă sau blazon al orașului trebuie să știm că va fi pentru
multe generații de acuma înainte, știți părerea mea, nu că aș fi un mare ateu,
sunt un bun creștin, dar la discuția despre biserică, dacă ne uităm atent la
această machetă, trei pătrimi reprezintă ceea ce nu suntem, un stat laic și în
primul rând e o instituție nu se pun figuri cu nume explicite, că îi biserică sau
monumentul de la Oarba sau de la Mărășești și cu cifre, pe stema orașului
Iernut nu este pus monumentul de la Oarba, acest blazon poate să aibă toate
simbolurile în el dar sub altă formă. Eu m-am consultat cu un specialist, un
profesor din Tg. Mureș și am primit de la el unele precizări, unele concluzii pe
care nu le pot prezenta acum aici, dar aș fi de acord să amânăm .
D.nul Prodan Victor: eu o să vă spun că dacă nu acceptăm acuma, o să dureze,
fostul primar a trimis vreo trei, patru forme, noi am colaborat tot cu aceeași
domnă, au fost trimise multe modele, aici știu mai bine domnii Trif și Moldovan,
știe și domnul Nyaradi.
D.nul Ogrean Liviu: eu o să votez pentru dar uitați ce vă spun, o să fie discuții

și bășcălie pe tema asta.
D.nul Prodan Victor: nu putem face cum dorim noi, nu o putem face cu ce
elemente vrem noi, ci trebuie avizată, nu vă pot obliga să votați.
D.nul Ogrean Liviu: eu mă angajez cu mapa corespondență, cu delegație și o
să mă prezint la București, o dată de două ori, de câte ori trebuie și o să port
muncă de lămurire...nu întotdeauna conduce elita societății, cei de Bucureștii
nu sunt totdeauna cei mai integrii și cei mai buni cetățeni.
D.nul Culcear Florin: deci am înțeles că ar fi o obligativitate a noastră de a
aproba așa ceva, dar nu ne vom mai întâlni cu asemenea ocazie decât după
vreo doi trei ani, trebuie să le trimitem trei modele, trei variante și să-i rugăm
să aprobe una.
D.nul Gyulai Jozsef: mă scuzați că intervin și eu, am discutat cu conducerea
udemereului și întradevăr stema nu reprezintă orașul Ungheni și m-i s-a trasat
sarcina să cer amânare sau să mă abțin de la vot.
D.na Moldovan Crinișoara: dragi colegi după câte știu și după cum citesc
aicea, chiar dacă stema nu reprezintă orașul Ungheni, reprezintă mănăstirea
Recea, ansamblu care este cunoscut în aproape toată țara și oricum preoţii
sunt pe primul plan,...,
D.nul Trif Ioan: derbedeii!
D.na Moldovan Crinișoara: şi atunci dacă tot nu avem ce să punem de la
orașul Ungheni să punem mănăstirea Recea, .., eu oricum o să votez pentru.
D.nul Trif Ioan: d.na președintă, eu din câte îmi amintesc doamna respectivă a
fost chemată aici, să vină , să stăm de vorbă și să vedem ce putem face, pentru
că doamna a fost aici în consiliu local, noi știm cei care am fost consilieri mai
vechi, să o chemăm aici să găsim o soluție.
D.nul Duma Ioan Cosmin: așa după cum spunea d.nul Culcear, este o situație
unică ca după câțiva ani să avem în sfârșit o stemă, un blazon al orașului, așa
după cum a arătat d.nul primar, după ce am muncit ani de zile și chiar ne-am
implicat și cu d.nul Pătran, d.na secretar, și cu d.nul primar, eu zic că stema este
un lucru important și că ar trebui să votăm stema, după o muncă laborioasă în
care au fost făcute tot felul de machete și cu avioane și cu elici și cu ape, toate
au fost respinse și în sfârșit avem o stemă agreată, eu propun să votăm pentru.
D.na Moldovan Crinișoara: eu mai am o întrebare , dacă această stemă și aceste
mănăstiri nu vă plac, ce ați vrea să punem din oraș sau ce ați vrea să cuprindă
această stemă? cu primăria cu ce?
D.nul Trif Ioan: am spus, cu râul Mureș, cu Nirajul, biserica să fie mică, întrun
colț, situl arheologic Morești, ..haideți să mai încercăm și dacă nu rezolvăm
problema să rămânem la asta..
D.nul Nyaradi Ioan: așa este la prima impresie că biserica este elementul
dominant, mănăstirea Recea este un obiectiv important și eu zic că dacă
oamenii realizează bine mesajul ar trebui să treacă la credință.
D.nul Botoș Iacob Dorinel: eu am o întrebare nu comentez, ce înseamnă roata
asta de jos?....
D.nul Trif Ioan: gazul, scrie acolo în raport.
D.nul Ogrean Liviu: gaz, mișcare, dinamică, e bună roata e bună.
D.nul Teleptean Vasile: ar trebui ceva care să reprezinte industrialul, dezvoltarea,
pentru că aici este este orientarea, cu o deschidere pentru investiții, pentru
o prosperitate, pentru dezvoltare și are și dominanta asta agricolă care este
bine surprinsă aici, dacă procedura e grea, putem să o adoptăm, în timp o
să o putem schimba,...după părerea mea 75% de aicea e zonă de credință.
D.nul Culcear Florin: pun problema, dacă nu era această stemă, acest blazon, să
nu fi fost mănăstirea, să fi fost altceva, ...atunci dânșii au introdus mănăstirea?,....
D.na Chirilă Otilia: părerile sunt împărțite, fiecare votează după cum consideră.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 10 voturi pentru și 4 abțineri: Trif Ioan, Culcear Florin, Moldovan Ioan, Gyulai
Jozsef, se adoptă Hotărârea nr. 14 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
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D.na Moldovan Crinișoara: vreau niște lămuriri, cine poate să le dea?
Este invitată la ședință d.na Sturza Daniela, comp. personal care prezintă
datele solicitate și dă explicații la întrebările puse de consilieri.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 12 voturi pentru și 2 abțineri: Moldovan Crinișoara, Nyaradi Ioan, se adoptă
Hotărârea nr. 15 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul
de specialitate al primarului orașului Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.nul Trif Ioan: am înteles că se transformă funcția publică, polițist local, din
grad superior în debutant, de ce se schimbă chestiunile acestea, de la superior
la debutant?
D.na Sturza Daniela - dă lămurile solicitate.
D.nul Trif Ioan: de asemenea la protecția mediului și spații verzi, de ce trebuie
transformat de la principal la debutant?
D.na Sturza Daniela - dă lămurile solicitate.
D.nul Trif Ioan: aici la proiectul acesta de hotărâre eu o să votez împotrivă,pentru
că avem destui angajați în primărie așa după cum susținea și d.nul Telepteanu,
haideți că avem destul de multe de făcut în Ungheni, haideți să nu mai ocupe
nimeni funcția asta măcar anul ăsta.
D.nul Prodan Victor, primar: dar nu este vorba de angajare pe noi posturi,
a devenit vacant postul prin plecarea în pensie a d.lui Coroș Ioan iar d.na
Teleptean a venit și a sesizat de volumul mare de muncă de la registrul agricol,
nu pot face față acestui volum mare de muncă, nu putem trata superficial
această problemă.
D.nul Trif Ioan: numai un pic zicea d.nul primar că d.na Teleptean s-a plâns
că este multă muncă.
D.nul Prodan Victor, primar: da a venit la mine acuma câteva zile și a spus că
este foarte mare volum de muncă și nu pot face față, dar încă nu am luat
nici o decizie.
D.nul Culcear Florin: d.le primar, este astenia de primăvară.
D.nul Prodan Victor, primar: Florine nu face mișto de angajați, eu cred că
deocamdată ei își fac treaba așa cum trebuie.
D.nul Trif Ioan: d.le primar, în biroul respectiv, știți cine era în biroul respectiv?
volumul de muncă nu s-a schimbat, era d.na Moldovan...d.na și cu Coroș..
D.nul Prodan Victor, primar: hai să vă spun un pic, d.na Teleptean și cu d.na
Botoș, au făcut transcrierile registrelor în format electronic, este o muncă
titanică,vă rog frumos nu vorbiți dacă nu știți,...
D.nul Ogrean Liviu: până acuma se lucra după ureche, în situația actuală
conducerea registrului agricol este foarte complexă, acum sunt cel puțin
7-8 forme de control premergătoare întabulărilor pământului și în vederea
tranzacțiilor funciare,...dacă se fac erori sau greșeli răspunderea este mare și
pentru angajați, se pot suporta daune interese, la acest compartiment trebuie
să fie personal bine calificat, pentru a nu se crea situaţii cu urmă grave.
D.na Chirilă Otilia: adevărul ăsta este că acum se cer mult mai multe lucruri
de la registrul agricol.
D.nul Platon Mihail: așa după cum a arătat d.nul Trif, la registrul agricol au fost
cândva doi angajați, dar uitați că acum ne confruntăm cu problemele lăsate,
avem greutăți cu identificarea proprietarilor, cu deficiențe de înscriere în
registrul agricol privind proveniența și a modului de dobândire a proprietăților,
deficiențe ce se răsfrâng și asupra încasării taxelor și impozitelor la bugetul
local. Acum este o activitate complexă de înscriere, cu identificare cadastrală,
cu amplasare în blocuri fizice iar de exactitatea acestor date au nevoie și cei
care solicită subvenții agricole.
D.nul Pătran Aurelian: în câteva cuvinte, trebuie să avem în vedere că odată
cu înscrierea denumirii străzilor în registrele agricole e o muncă enormă.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 11 voturi pentru și 3 abțineri:Trif Ioan, Moldovan Crinișoara, Nyaradi Ioan,
se adoptă Hotărârea nr. 16 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru privind
regimul concesionării bunurilor imobile din domeniul public și privat al Orașului
Ungheni și a procedurii administrative de inițiere a concesionării - iniţiator
primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.na Moldovan Crinișoara: dacă îmi permiteți Regulamentul cadru eu nu îl am.
D.nul Trif Ioan: s-a dat doar la președinți.
D.nul Platon Mihail: este vast, solicita multă hârtie pt multiplicare și s-au făcut
copii doar câte un exemplar pentru fiecare comisie de specialitate.
D.nul Prodan Victor, primar: puteți să îl întrebați pe d.nul inginer pentru că
este aici.
D.nul Platon Mihail: este un regulament cadru care reglementează regimul
concesiunilor asupra bunurilor ce fac parte din domeniul public și privat al
orașului.
D.na Moldovan Crinișoara: căte pagini are, ...,ne cramponăm la câteva pagini,

Consilierii locali Cosmin Duma și Ioan Trif

Victor Prodan, primarul orașului Ungheni
aici e economia,...,
D.nul Teleptean Vasile: aici la anexa 2,la pct.ul 7, compartimentul patrimoniu va
organiza licitații, vreau să vă spun că circul mult și am văzut și pășuni, pășunea
spre Șăușa nu e curățată, aici ar trebui să fie mai explicit regulamentul, cine
organizează și cine administrează aceste probleme, oamenii aceștia vor cere
subvenții și am impresia că o să întâmpine greutăți.
D.nul Platon Mihail: acesta este un regulament cadru, când se va organiza licitație
pentru concesionarea pășunilor atunci se va avea grijă să se facă cunoscute
în mod explicit toate condițiile, toate responsabilitățile. În urma controlului
Camerei de conturi, a fost trasată obligativitatea elaborării unui regulament
cadru privind regimul concesiunilor.
D.nul Nyaradi Ioan: este un regulament cadru, pe baza lui se vor întocmi
regulamentele pt fiecare situație în parte, pentru închiriat pășuni, pt.închiriat
case.
D.nul Botoș Iacob Dorinel: în afară de dispensare și pășuni ce alte bunuri mai
putem concesiona?
D.nul Platon Mihail: bunuri ce aparțin domeniului public și privat al orașului,
toate concesiunile și închirierile trebuie aprobate de consiliul local.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 13 voturi pentru și 1 abținere: Moldovan Crinișoara,(motivul abținerii,
absența regulamentului din mapa personală) se adoptă Hotărârea nr. 17
din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere conductă
și branșamente gaze naturale presiune redusă pe domeniul public al orașului
Ungheni, nr. adm. 447/I, 447/J, 447/K, 447/L, 447/M, 447/N, precum și acordare
drept de uz și servitute - iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.nul Trif Ioan: noi nu puteam veni în sprijinul lor, să le băgăm noi gazul?
D.nul Teleptean Vasile: cunosc problema, nu sunt mari cheltuieli, acestea sunt
suportate de beneficiari.
D.na Chirilă Otilia: președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 14 voturi pentru, se adoptă Hotărârea nr. 18 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia: președintele de ședință, trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei și prelungirea
contractelor expirate pentru locuințele A.N.L. - iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia: președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.nul Trif Ioan: legat de chirii, m-i se par un pic cam exagerate, la 100 de euro, este
chiria unui apartament în București, deci asta am vrut să zic, e scumpă chiria.
D.nul Gyulai Jozsef: tot cu chiriile astea, nu știu dacă aveți cumva evidența cu
chiriașii care sunt restanțieri, sunt foarte mulți, expiră contractul și au o droaie
de restanță,...,ce va fi în continuare dacă se mărește chiria, eu am făcut calcule,
vine cam trei sute și ceva de lei de familie, plus consumul ce au se urcă la
aproape 500 de lei, nu știu cine poate, se ajunge acolo că dacă se face contract
cu ei trebuie scoși din locuință, ..., în chirie este inclusă și pivnița și uscătoria?
D.nul Prodan Victor: contract nu am făcut la nimeni, dacă au datorii nu se
încheie, acum contractele sunt expirate.
D.nul Duma Ioan Cosmin: am vrut să încheiem contractele la începutul anului,
am solicitat informații de la A.N.L, despre modul de calcul al chiriilor, ceea ce
spuneți dumneavoastră cu prețul mai mare este la persoanele de peste 35 de
ani și care ocupă locuințele de peste 5 ani, la celelalte persoane va fi o sumă
mai mică, locuințele ANL sunt pentru ajutorarea tinerilor pâna la vârsta de 35
de ani, spațiile comune vor fi luate în calcul doar când se vor pune în vânzare.
D.nul Teleptean Vasile: în aceste luni când nu au fost încheiate contracte, s-a
încasat chiria?...,să nu se încheie nici un contract până nu sunt cu plata la zi.
D.nul Prodan Victor: da, bineînțeles.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 13 voturi pentru, 1 abținere: Trif Ioan, se adoptă Hotărârea nr. 19 din
31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și Actului
Constitutiv al Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș - iniţiator primar
Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia: președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință,supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 13 voturi pentru, 1 abținere: Trif Ioan, se adoptă Hotărârea nr. 20 din
31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință, trece la următorul punct al ordinei
de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea părții carosabile, trotuare, parcări
și rețea de canalizare pluvială în zona blocuri Gară, oraș Ungheni, județul Mureș”
- iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt pentru

dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.nul Prodan Victor, dacă îmi permiteţi să vă zic, conform noilor prevederi
înainte de a anunţa licitaţia pe SEAP, trebuie să aprobăm indicatorii tehnicoeconomici în consiliul local, suma este aprobată, ştiţi prea bine.
D.nul Trif Ioan, deci dacă îmi daţi voie, acesti indicatori tehnici economici,
noi trebuia să îi aprobăm înainte de a da bani în bugetul local şi deci nu i-am
avut, noi trebuia să aprobăm acest lucru înainte de a aproba banii şi trebuia
să avem şi proiectul pe masă, trebuia pus în dezbatere publică că ăsta este
de interes local, e important pentru cei de la blocuri, sunt de acord cu locul
unde sunt puse parcările, v-ati consultat cu ei, pentru că acuma veniţi să vă
aprobăm astea după ce v-am aprobat banii, de ce să mai aprobăm astea dacă
v-am aprobat banii, ..., de unde aţi ştiut dumneavoastră exact suma d.le primar,
..., cum a picat aşa exact suma, ...,?
D.nul Prodan Victor, suma a fost estimată, ..., ne poate spune d.nul Teleptean,...
D.nul Trif Ioan: nu poate şi eu o pot spune, dar ce o să vă spun nu o să vă
convină, ...,deci în consecinţă nu pot, deci dacă întoarcem roata invers , întăi să
aprobăm acestea şi apoi să prindem în buget, cu situaţia asta nu sunt de acord,
pentru că atenţie domnilor colegi, aţi văzut ce am păţit cu strada Mureşului,
s-a scos la licitaţie s-au aprobat banii acel 1062000 lei, după aceea s-o ţinut
licitaţia, apoi din anumite motive pe care noi nu le ştim dar le bănuim, nu
s-o prezentat să semneze contractul cel care o câştigat licitaţia, după aceea
ce s-o întâmplat, s-o împărţit lucrarea s-o împărţit suma în două, ca să se
evite licitaţia, cineva o să răspundă pentru aceasta, chiar dacă noi am aprobat
chestiunea respectivă în Consiliul Local, aceasta s-a făcut intenţionat ca să
se evite licitaţia şi cu siguranţă cineva o să dea cu subsemnatul la parchet,...,
D.na Pop Otila: cum aţi dat şi dumneavoastră.
D.nul Trif Ioan: da, deci cineva o să deie,...,
D.nul Ogrean Liviu: deci cum suma s-a împărţit în două sau lucrarea s-a
împărţit în două e mare diferenţă,..., eu zic că lucrarea s-a împărţit în două,...
cine face canalizarea şi cine face asfaltarea,..., unu, deci dacă nu s-a depăşit
suma iniţială,..., doi, lucrarea s-a făcut în rest e doar gargară...legat de proiectul
nou care e strada unu,...,drumul E 60 –gară care s-a betonat acuma intră,...?
D.nul Prodan Victor: e vorba de numerotarea străzilor din zona blocurilor.
D.na Buta Monica: intră şi trotuarele şi canalizarea pluvială?
D.nul Prodan Victor: Da.
D.nul Gyulai Jozsef: aici la canalizare trebuie spart pământul iarăşi,...
D.nul Prodan Victor: Da.
D.nul Trif Ioan: da, se leagă la canalizarea din fundul grădinii dumneavoastră.
D.nul Gyulai Jozsef: ştiu, ar mai trebui curăţată valea respectivă şi şanţul care
merge spre calea ferată, trebuie făcut ca lumea.
D.nul Nyaradi Ioan: pe proiectul de hotărâre scrie aprobarea indicatorilor
tehnico-economici,..., indicatori tehnici văd aicea dar indicatori economici
nu,..ieri a fost proiectul pe masă l-am văzut cinci minute apoi a fost luat de
d.nul Maricico,..., am cerut să îl mai lase,..., dar nu e normal dacă nu vedem
proiectul nu ştim cum se justifică suma trecută în buget.
D.nul Teleptean Vasile: eu m-am uitat la devize, deci probabil că suma rezultă
din proiectul făcut anul trecut,..., o întrebare ce aş avea eu, că asta a fost prima
întrebare, că parcările sunt foarte înghesuite sunt puse chiar în faţa la intrare,
brăduleţ dar foarte înghesuite,..., o altă problemă la parcarea de la blocul „F” spre
biserică, toată zona aia verde e prinsă cu 22 locuri de parcare,..., de asemenea şi
în faţa blocului cu spaţii comerciale, e o problemă cu numărul de locuri şi mai
ales de marcaj, trebuie gândită foarte bine şi ar trebui consultaţi şi oamenii, să
aibă acces la consultarea documentaţiei cel puţin în ceea ce priveşte marcajul,...
D.nul Prodan Victor: o să ţinem cont de părerea oamenilor, aşa cum am făcut
şi pe strada Mureşului.
D.nul Trif Ioan: trebuie consultat cu oamenii pentru parcări, pentru spaţiu
verde, poate oamenii nu sunt de acord să se facă parcări în faţa blocului la ei,
trebuie discutat cu toate scările, cu şefii de scară,...,
D.nul Prodan Victor: s-a vorbit cu oamenii, în general lumea e mulţumită.
D.na Moldovan Crinişoara: cum e proiectul modernizare sau asfaltare?
D.nul Prodan Victor: modernizare.
D.na Moldovan Crinişoara: în buget aveţi prins un miliard nouăsute mii lei iar în
proiectul de azi suma este de douămiliarde treisute patruzeci, nu corespunde
cu ce aveţi prins în buget,..., de ce nu scrie cu TVA inclus?
D.nul Trif Ioan: atenţie, noi dacă aprobăm aşa cu suma asta, ăia o să vină să
mai ceară bani în plus.
D.nul Prodan Victor: aici scrie suma cu TVA, deci cu TVA inclus.
D.nul Teleptean Vasile: să se facă menţiunea în procesul verbal, suma e cu
TVA inclus.
D.nul Gyulai Jozsef: o întrebare, cu garajele existente, vor rămâne sau se vor
demola?
D.nul Prodan Victor: deocamdată vor rămâne.
D.nul Culcear Florin: ce înseamnă momentan d.le primar?... pentru că veniţi şi vă
apucaţi de lucrări şi nu ştiţi, ori vor rămâne definitiv, ori vor fi mutate, schimbate.
D.nul Prodan Victor: întâi să realizăm parcările apoi o să le găsim loc.
D.nul Culcear Florin: bine, bine unde o să le găsiţi loc?
D.nul Prodan Victor: parcările nu se fac pe locul garajelor actuale, de aceea
s-au făcut străzi cu sens unic.
D.nul Culcear Florin: cetăţenii de la blocuri sunt destul de nemulţumiţi, care
au garaje, sunt şi cu autorizaţii şi fără, ce se va întâmpla?
D.nul Prodan Victor: cele care au autorizaţii cum să la dăm jos, nu avem cum.
D.nul Platon Mihail: autorizate sunt doar garajele de lângă blocul F, trei sau
patru garaje.
D.nul Culcear Florin: cum o să fie demolate dacă până acum aţi luat taxe pe
ele? Să le daţi explicaţii.
D.nul Platon Mihail: explicaţii ar trebui să le dea cei care i-au lăsat să construiască
fără autorizaţie pe domeniul public.
D.nul Prodan Victor: nu vindem blana iepurelui din pădure, deocamdată nu
se dă jos nici un garaj, oricum consilierii locali vor hotărâ ce se va întampla cu
ele, eu nu o să mă apuc să le dărâm, întâi să amenajăm parcări, să amenajăm
zona, apoi o să vină oamenii să hotărâm dacă vrem să facem ceva frumos.
D.nul Culcear Florin: deci deocamdată garajele vor rămâne.
D.nul Prodan Victor: da, vor rămâne.
D.nul Teleptean Vasile: situaţia este clară acum cu terenul de acolo, avem CF,
cu tot terenul şi de sub blocuri?
D.nul Prodan Victor: nu numai pe domeniul public, pentru apartamente e
procedura mai greoaie, multă lume e plecată prin Spania, prin Italia.
D.nul Ogrean Liviu: mă mir că d.nul Telepteanu mai vine cu asemea întrebări
când ştie că noi facem lucrul bine făcut.
D.na Chirilă Otilia: locuri de parcări sunt dacă nu se dărâmă garajele?
D.nul Prodan Victor: da.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 10 voturi pentru, 4 abțineri: Trif Ioan, Moldovan Crinişoara, Nyaradi Ioan,
Moldovan Ioan. se adoptă Hotărârea nr. 21 din 31.03.2015.
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D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni
pe anul 2015 „- iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.na Moldovan Crinişoara: vreau să întreb pentru ce se modifică sumele?
D.nul Prodan Victor: pentru echilibrarea bugetară aşa s-a spus.
D.na Moldovan Crinişoara: vorbesc despre ordine publică şi siguranţa naţională,
salarii de bază aveţi 98000 scădeţi cu 16000 şi le puneţi la normele de hrană,...,
D.nul Prodan Victor: sumele se leagă de ultimul proiect, normele de hrană
la poliţia locală.
D.na Moldovan Crinişoara: dar nu au fost prinşi în bugetul local?...,
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 11 voturi pentru, 3 abțineri: Moldovan Crinişoara (pentru că nu a primit
lămuriri suplimentare), Nyaradi Ioan, Moldovan Ioan se adoptă Hotărârea
nr. 22 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia, președintele de ședință- trece la următorul punct al ordinei
de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din
cadrul Poliției Locale Ungheni” - iniţiator primar Prodan Victor;
D.na Chirilă Otilia: președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre.
D.nul Albu Ioan: face anumite precizări legislative în favoarea proiectului de
hotărâre şi unele referiri la modul de soluţionare a acestor drepturi salariale
la alte localităţi.
D.nul Moldovan Ioan: eu l-aş întreba pe d.nul Albu, să-mi confirme, norma
de poliţişti locali e 1 la 1000 de locuitori, în schemă avem 7 poliţişti locali şi
în uniformă avem 14, care-i explicaţia că la unii le dăm şi la alţii nu,..., deja
au apărut discuţii jos la poartă, ar trebui să vedeţi pentru că nu putem să
cădem noi vinovaţii pentru că acolo e hâră,..., cum rezolvăm situaţia de aici
din primărie, aici e problema.
D.nul Prodan Victor: dar ce facem pentru ceilalţi angajaţi că nu le putem da
că vin pentru 7 mil. la lucru şi după aceea avem pretenţia să avem funcţionari
performanţi, asta-i problema.
D.na Moldovan Crinişoara: nu ştiu de unde aţi găsit numărul 14, că eu în
organigrama am găsit altă cifră, am 7 poliţişti şi 5 la comp. pază,..., doar cei 7
au câştigat acest drept, dar cu ceilalţi 5 ce se întâmplă? La sumele înscrise sunt
unele neconcordanţe, face unele calcule să vadă de unde provin sumele înscrise.
D.nul Prodan Victor: sunt sume ce reprezintă diferenţa, suma pe zi şi nr de zile.
D.na Moldovan Crinişoara: dar totuşi au fost prinşi aceşti bani.
D.nul Trif Ioan: asta vroiam să zic şi eu, sunt prinşi în buget.
D.na Chirilă Otilia: este diferenţa de 2 lei/zi/persoană şi de 8 zile pe lună pe
persoană.
D.nul Trif Ioan: deci domnilor dacă este ordonaţă de urgenţă, de ce nu s-a venit
cu buget de la începutul anului, de acolo se puteau da fără să mai venim noi,
cu proiect de hotărâre separat pentru poliţiştii locali,....,numa un pic, deci
d.nul comandant nu aţi fost demult la şedinţă,..., deci, dumneavoastră ştiţi,
cu maşina poliţiei locale d.nul primar îşi ducea mâncarea de la Darina la,....,
D.na Chirilă Otilia: lăsaţi pentru diverse problema aia.
D.nul Trif Ioan: bine lăsăm la diverse.
D.na Chirilă Otilia: președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre,
cu 10 voturi pentru, 4 abțineri: Nyaradi Ioan, Moldovan Ioan, Trif Ioan, Culcear
Florin (susţine ca măsura să se aplice pentru toţi), se adoptă Hotărârea nr.
23 din 31.03.2015.
D.na Chirilă Otilia: președintele de ședință, trece la următorul punct al ordinei
de zi,Diverse.
D.nul Prodan Victor: dacă aveţi de adresat pentru mine personal o întrebare
vă stau la dipoziţie.
D.nul Ogrean Liviu: am primit sesizări despre străzile care urmează să se asfalteze
sunt cereri să se sfalteze strada de dângă biserica reformată,...., anul acesta ce
străzi se fac? Era vorba de patru străzi.
D.nul Prodan Victor: la anul viitor, anul ăsta se fac blocurile, cu celelalte străzi
încă suntem în aşteptarea verdictului în urma contestaţiei noastre la răspunsul
că nu putem realiza lucrările până la sfârşitul anului, răspuns dat de Ministerul
dezvoltării, noi asigurându-i că putem realiza investiţia.
D.nul Ogrean Liviu: vă rog să aveţi în vedere realizarea trotuarului de la moară
la cimitir, capelă.
D.nul Gyulai Jozef: am primit sesizări de la oameni, cei care au teren pe unde
merge autostrada, că vor să se apuce de lucrări, care e situaţia cu terenurile
respective?
D.nul Platon Mihail: la panoul de afişaj, este un tabel cu persoane, nr.topo,
suprafeţe care se vor expropia pentru construcţia autostrăzii.
D.nul Gyulai Jozef: o altă problemă ce vreau să zic e stema, eu zic că acolo lângă
competrol e o gheretă de trestie care ar trebui să dispară de acolo, pentru
că este o stemă foarte urâtă în capul satului, este închiriată nu ştiu de cine.
D.nul Teleptean Vasile: pe păşunea din Ungheni s-au făcut ceva foraje şi pământul
şi pietrişul acela a rămas acolo în grămezi, nu mă interesează scopul, dacă se
poate să se aducă la forma iniţială.
D.nul Prodan Victor: pentru apă, pentru pânza freatică, se vor rezolva.
D.na Moldovan Crinişoara: o întrebare, în satul Vidrasău când se va asfalta?
D.nul Prodan Victor: când o să votaţi dumneavoastră bani.
D.na Chirilă Otilia: am o întrebare legată de concesiune păşuni,ce se va întâmpla?
fiecare cu ce îl doare.
D.nul Prodan Victor: ce se poate întâmpla, să nu puteţi să vă depuneţi cerere
la APIA, noi am demarat toate procedurile, ştiţi foarte bine că am pus proiect
de hotărâre de reziliere a vechilor contracte, după discuţiile cu toţi crescătorii
de animale interesaţi, am vrut să lotizăm păşunile conform cererilor depuse.
D.na Chirilă Otilia: dar nu se poate face acuma?
D.nul Prodan Victor: ba da, proiectul de hotărâre cu rezilierea contractelor
vechi nu s-a aprobat de consiliu local, acum trebuie să aşteptăm să expire
aceste contracte, apoi o să urmăm procedura legală.
D.na Chirilă Otilia: şi o să ne încadrăm în timp?
D.nul Prodan Victor: nu ştiu, nu de mine depinde dar după procedurile care
sunt, nu cred, îmi pare foarte rău, noi am vrut să facem ceva bun dar nu s-a
putut, deşi subliniez că toţi crescătorii de animale au fost de acord cu ce am
propus noi.
D.na Chirilă Otilia: dar nu putem face o şedină de urgenţă?
D.na Moldovan Crinişoara: dar dacă îmi permiteţi, acele contracte aveau şi
clauză de prelungire cu 2 ani de zile, cu o jumătate de perioadă.
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Consilierii locali din Ungheni, în ședință ordinară
D.nul Culcear Florin: dl. primar, dumneavoastră spuneţi că nu sunt reziliate
acele contracte? Eu ştiu că în proiectul de hotărâre ne-aţi comunicat acolo
că acele acte adiţionale duc la rezilierea contractelor,...,
D.nul Prodan Victor: nu, nu sunt aprobate.
D.nul Platon Mihail: au fost propuse rezilierile în proiect de hotărâre dar nu
au fost aprobate de Consiliul Local.
D.nul Culcear Florin: numai puţin, există decizii de reziliere a contractelor.
D.na Moldovan Crinişoara: dar noi nu le-am aprobat.
D.nul Ogrean Liviu: având în vedere că la fiecare şedinţă de consiliu s-a pus
problemă ciobănitului la Ungheni, propun ca pe stema oraşului să punem
o turmă de oi.
D.nul Culcear Florin: cel puţin de 6 luni de zile nu am mai avut o şedinţă de
lucru la care să discutăm diverse, domnu primar,....,
D.nul Trif Ioan: fuge de la şedinţe....eu ce vreau să zic, văd că domnul şef de la
poliţie a fugit repede, să nu audă ceea ce îi spun, ..., cu transportul mâncării
de porci de la Darina la Şăuşa(bate cu pumnul în masă)
D.nul Duma Ioan Cosmin: cum îţi permiţi să baţi cu pumnul în masă, unde
crezi că suntem la bar, ..., cere preşedintelui de şedinţă să asigure liniştea, dar
nu bate cu pumnul în masă, unde te crezi.
D.nul Trif Ioan: deci referitor cu chestia cu transportul, inclusiv a laptelui,..., care
vreţi plecaţi dar o să apară în ziar,...,dar sunt multe probleme că de trei luni, de
şase luni nu am făcut şedinţă,...,cu legăturile la canalizare, cu d.nul Văidean,...,
d.lor se întâmplă minuni, m-am dus pe o stradă aicea în Ungheni, omul lucra
la canalizare şi am întrebat dacă s-a legat la canalizare, şi am întrebat cât la
costat, omul a zis că lucrarea era făcută până la poartă, şi de la poartă a venit
d.nul Văidean,..., Vălean, mă rog,..., a pus colectorul şi trei metri de ţeavă, şi
i-am dat lui 350 de lei, l-am întrebat dacă a primit chitanţă, omul a zis că nu, şi
acum ce o să te faci, mai mergi şi la primărie şi mai plăteşti 1200,..., oamenii de
la staţia de epurare nu au ce să caute, ei au salar, în curtea omului nu au ce să
caute, în timpului programului plătit de la primărie, de la altă persoană d.nul
Vălean a luat 1500 lei, deci la prima întâlnire,..., s-a dus d.nul primar nu a stat
să asculte,..., e grav, am foarte multe eu le-am scris aici în ordine, pentru că de 6
luni de zile nu am mai avut diverse, bun după aceea taxarea buldoexcavatorului,
d.nul viceprimar a spus că în fiecare lună ne spune câţi bani s-au încasat,....,
la d.nu primar a fost şi a lucrat 3 zile acasă, buldoexcavatorul, nu îi taxat mai
mult de o oră sau două, există filmări,..., staţi liniştiţi, a fost la Suciu Ramona,
consiliera d.lui primar, nora lui” bobicu”, eram cu un consilier la blocuri, şi a
venit cineva şi a spus d.lor la Suciu....
D.nul Liţ Alexandru: doamna nu a acceptat nici o secundă să lucreze buldo
fără a fi taxat, iar atunci când a lucrat la primar are taxarea făcută pe cât a
lucrat, dar dacă a lucrat şi alt buldo de la altă firmă, noi nu avem nici o treabă.
D.nul Trif Ioan: comisia pentru biserici, domnilor daţi-vă demisia, acuma pe
loc, de când aţi făcut comisia aţi venit cu vreun raport, să vedem unde s-au
cheltuit banii domnule, ce s-o întâmplat cu banii domnule, care se dau pentru
biserici şi nu staţi să mă ascultaţi măi oameni buni, fugiţi,..., să facem comisie,
şi acuma e de la PNL comisie, să punem de la fiecare partid comisie care poate
să facă treabă, dumneavoastră ştiţi că s-au dat bani la biserică la Cerghid şi
s-a făcut iluminare şi d.nu primar e sus, s-o făcut iluminatul şi toţi banii i-a
luat firma respectivă, la fel şi la Moreşti s-a făcut iluminatu în jurul bisericii
reformate,..., exact şi acolo e situaţie şi mai gravă, eu vă spun concret şi nu
minciuni, uitaţi aici e ziarul Opinia de Ungheni, zice aşa, şi să mă contrazică
careva,..., uite ce spune aicea, bugetul anului 2015, între investiţii şi funcţionare,
zice aşa, extindere reţele de apă în sumă de 20000 de lei, am prins noi vreun
ban pentru strada Mureşului?
D.nul Ogrean Liviu: pentru ce?
D.nul Trif Ioan: pentru asfaltat, nu s-a prins nici un ban pentru asfaltat pe strada
Mureşului, minte oamenii,...,zice aicea că echipa primăriei se luptă să se obţină
bani europeni pentru asfaltarea a cinci străzi din oraşul Ungheni şi Cerghid,
din ce cauză nu se pot obţine bani pt asta şi o să vă aducem în scris, pt că s-a
asfaltat strada Mureşului şi din cauza asta o trebuit modificat tot proiectul,
de asta s-o grăbit pe strada Gării, o trebuit să toarne betonul acolo unde s-o
săpat pentru canalizare, pentru că trebuie adus la stadiul în care s-o făcut
proiectul în 2000, deci dacă să umblă pe străzile alea şi se modifică proiectul
nu se obţin bani de la UE, eu am zis atuncea că din cauza asta nu se obţin

bani europeni dar nu m-a luat nici unul în serios,..., să mergem mai departe la
Moreşti se aruncă gunoaiele unde a fost balta, eu vin cu propunerea urgent
să se umple balta respectivă şi acolo să se poată face o staţie de autobuz, să
nu mai întoarcă autobuzul la cămin....
D.na Pop Otilia: e propusă de mult.
D.nul Trif Ioan: după aceea drumurile, sunt dezastru cu ele, la Cerghid nu ştiu
dacă s-a rezolvat problema cu iluminatul pe Cornis,.., transportul de gunoaie
că acum am înţeles că a câştigat licitaţia altă firmă,..., a fost scandal la blocuri
la moară că nu a ridicat tomberoanele,...,
D.nul Liţ Alexandru: s-a rezolvat problema.
D.nul Trif Ioan: iluminatul la poarta d.lui Istrate, ...
D.nul Liţ Alexandru: nu se poate pune de copac, nu acceptă să se taie nici o
creangă, are cerere aprobată de primar să montăm lampa şi urmează să se
rezolve.
D.nul Trif Ioan: d.lor la fabrica de bere, am cerut de atâtea ori d.le viceprimr
să faceţi o adresă la cei de la fabrica de bere, să pună două tomberoane acolo,
nu noi , ei să pună, că vin şoferii noaptea şi aruncă toate gunoaiele pe jos,
vântul le împrăştie.
În continuare se transportă secretara primarului, o duce şi o aduce din oraş,
cu maşina primăriei, mai mult,...,
D.nul Liţ Alexandru: faceţi poze dacă e aşa, dar vă spun că vine şi pleacă în grup
cu două colege cu maşină personală a uneia dintre colege.
D.nul Culcear Florin: să se înţeleagă bine, nu este maşină personală a d.nei
secretară sau a domnului primar, este propietatea primăriei.
D.nul Trif Ioan: tot aşa fata primarului a fost dusă până la Bucureşti cu maşina
primăriei sau până la Sighişoara, pentru că era în maşină cu Mircea Botoş,
a fost văzută în apropiere de Sighişoara, a dus-o la tren la Sighişoara sau a
dus-o la Bucureşti, nu am de unde să ştiu,...., mai am un punct uşa de aici de
la căminul cultural, s-a spart geamul şi o schimbat toată uşa,...., ştiţi ce o fost
mai uşor d.na Crina, cuiva de la blocuri a avut nevoie de o uşă, la o farmacie, şi
atunci o trebuit schimbată şi uşa de aicea, dar interesant trebuie să verificăm
facturile, eu cred că am spus lucruri interesante nu am vorbit prostii, nu luaţi
în derâdere, noi suntem aicea în folosul cetăţenilor.
D.na Pop Otilia: în legătura cu balta de la Moreşti d.le Trif să nu îţi asumi
rezolvarea, problema e demult discutată cu vicele cu d.nul Duma, e iniţiativa
cetăţenilor şi se face.
D.nul Telepteanu Vasile: cu privire la popi, s-au făcut demersuri, s-au făcut
demersuri către fiecare parohie şi doar trei au adus documentaţii complete,
o să facem raport când o să depună toate parohiile.
D.nul Trif Ioan: d-le prezentaţi raport aşa cum este, cu ce au depus,..., nu
aşteptaţi după ei, faceţi aşa provizoriu, nu aşteptaţi după ei, după toţi
derbedeii, nu aşteptăm după derbedei.
D.nul Culcear Florin: referitor la parcarea la maşina de gunoi, este chiar jignitor,
să fie parcată în curtea căminului cultural,...., să o ducă la terra acolo mai
sunt maşini de gunoi sau ce acolo miroasă,...,să găsească unde vrea dar nu la
primărie sau la căminul cultural.
D.nul Liţ Alexandru: a fost o situaţie privizorie, a fost identificată locaţie
pentru parcarea ei.
D.na Moldovan Crinişoara: ce firmă transportă acuma gunoiul?
D.nul Liţ Alexandru: o firmă din Târnăveni.
D.nul Trif Ioan: deci d.nul înlocuitor de secretar, te rog ca tot ce am spus să
apară în procesul verbal.
D.nul Platon Mihail: cu siguranţă, când nu a apărut?
D.na Chirilă Otilia: d.le Liţ, aţi promis că îmi daţi tractorul să decolmatăm
văile la Cerghizel.
D.nul Liţ Alexandru: valea din spate am făcut-o, mai avem şi pe celelalte unde
este necesar.
D.nul Teleptean Vasile: eu mai am o problemă cu păşunile, trebuie închiriate
prin licitaţie, trebuie curăţate şi aranjate.
D.nul Culcear Florin: cineva o să răspundă dacă nu se închiriază.
D.na Chirilă Otilia, preşedinte de şedinţă- închide şedinţa.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CHIRILĂ OTILIA

P.SECRETAR,
PLATON MIHAIL

Compania de producție tipografică, Sediul: Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 146, Cluj-Napoca, C.I.F. RO15520117, telefon: 0264-407.826, 0264-407.823, 0264-407.829, fax: 0264-407.812

Opinia de Ungheni. Publicaţie a Primăriei oraşului Ungheni, str. Principală, nr. 357, telefon: 0265-328.112, fax: 0265-328.212, e-mail: registratura@primariaungheni.ro

