
În această perioadă firma con
s truc toa re a sensului giratoriu 
de la Ungheni efec tuează lucrări 
de relocare a rețelei electrice 
de medie tensiune ce se află pe 
amplasamentul viitorului sens 
în zona „Moară” de la Ungheni. 
Totodată a demarat și construcția 
efectivă a sensului giratoriu, ast
fel că, de la începutul lui decem
brie, circulația pe drumurile spre 
Târnăveni, Iernut și Acățari se va 
derula în condiții de siguranță 
și confort. Investiţia va fluidi
za traficul la intersecţia dintre 
Drumul European E60 şi drumu
rile judeţene care duc spre Acăţari 

şi Târnăveni. Reprezentanţii Con
siliului Judeţean au predat am
plasamentul lucrării în prezenţa 
oficialilor din cadrul Primăriei Un
gheni, a constructorului şi a celor 
care deţin diverse utilităţi în zonă 
în luna octombrie a acestui an.  
Doi stâlpi de electricitate vor fi 
mutaţi din zonă tocmai pentru 
ca arealul sensului giratoriu să fie 
extins. „ Ne bucurăm că vremea 
ţine cu noi iar lucrările la sensul 
giratoriu se desfăşoară conform 
planului, sub atenta suprave ghere 
a Consiliului Judeţean Mureş. 
Atât mureşenii cât şi cei care 
tranzitează această zonă vor simti 

o schimbare reală în bine atunci 
când sensul giratoriu va fi predat 
spre folosinţă. Mulţumim echipei 
Consiliului Judeţean şi domnului 
preşedinte Ciprian Dobre care a 
acordat o atenţie deosebită aces
tei probleme de circulaţie de pe 
teritoriul oraşului Ungheni.” a de
clarat primarul oraşului Ungheni, 
Victor Prodan.
Totodată, echipa Consiliului Ju
de ţean Mureş a anunţat şi alo
carea de fonduri în următoarea 
perioadă pentru porţiunile de 
drum de la viitorul sens girato
riu care duc spre Tîrnăveni şi 
Acăţari. 

Se lucrează intens la sensul giratoriu din Ungheni

Atenţie 
la coşul de fum!
Statisticile arată că premergător, 
dar și pe timpul sezonului rece, nu
mărul incendiilor la gospodăriile 
cetățenești gene rate de coșuri de 
fum defecte sau necurățate, de 
mijloace de încălzire improvizate 
sau nesupravegheate este unul în 
creştere. Vă prezentăm aşadar care 
sunt măsurile de care e nevoie pen
tru siguranţa dumneavoastră. 

2

Publicație lunară de informare, 
opinie și atitudine

octombrie-noiembrie, 2014, anul 3, numărul 8

Klaus Iohannis, preşedinte 
în România lucrului bine făcut 

Începând cu data de 16 noiembrie 2014 România are un nou preşedinte în persoana lui Klaus Iohannis. Acesta a reuşit să îl învingă  
pe contracandidatul său, Victor Ponta, obţinând 54,5% din voturile exprimate de românii ieşiţi la vot. Klaus Iohannis a obţinut peste 
70% din voturi în judeţele Harghita, Sibiu, Covasna şi Cluj, în timp ce în Mehedinţi, Botoşani şi Dolj a obţinut sub 40% din voturi.
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În oraşul Ungheni şi satele aparţinătoare, sau des
coperit douăzeci şi şapte de locuinţe care aveau 
coşurile de fum opturate.
Având în vedere că temperaturile pe timpul nopții au 
scăzut, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență 
al orașului Ungheni recomandă cetăţenilor care 
utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate 
ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele 
măsuri specifice de prevenire a incendiilor:
• Utilizați doar centrale termice certificate con
form legii;
• Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă 
este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană 
specializată;
• NU folosiţi decât materialul combustibil pentru 
care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea 
acesteia;
• NU aprindeți focul în sobe prin stropire cu 
benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
• NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
• Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în drep
tul uşiţei;
• NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta 
materiale combustibile;
• Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
• NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
• Evacuați periodic cenuşa în loc fără pericol de 
incendiu şi numai după ce ați stins resturile de jar;
• NU utilizați mijloace de încălzire improvizate;
• Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor 
de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea 
sunt defecte, reparaţile cu ajutorul unui specialist 
sau cumpăraţivă altele noi;
• NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele 

de încălzire electrice;
• Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte 
de a părăsi locuinţa sau de a adormi;
• NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu 
soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în 
funcţiune;
• NU plasați aparatele de încălzit sub birouri, raf
turi, tejghele sau în alte locuri în care probabili
tatea de a intra în contact cu materialele combus
tibile este foarte mare;
• Supravegheați permanent mijloacele de încăl
zire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt 
prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), de
oarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii 
prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar 
defecţiuni.

Cetăţeni, nu uitaţi !
Printr-un comportament preventiv, 

vă salvaţi viaţa şi bunurile.

Șef SVSU Ungheni 
Insp. Porime Sorin
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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. 

Atenţie la coşul de fum!
Statisticile arată că premergător, dar și pe timpul sezonului rece, numărul 
incendiilor la gospodăriile cetățenești generate de coșuri de fum defecte sau 
necurățate, de mijloace de încălzire improvizate sau nesupravegheate este 
unul în creştere. 

Dragi locuitori ai oraşului Ungheni şi ai satelor aparţinătoare Şăuşa, 
Cerghid, Cerghizel, Moreşti, Recea şi Vidrasău, PRIMĂRIA ORAŞULUI 

UngHenI ŞI COnSILIUL LOCAL UngHenI vă invită luni, 
1 Decembrie, la sărbătoarea dedicată Zilei Naţionale a României. 

Evenimentul va debuta la ora 14.00 cu o ceremonie solemnă 
la Monumentul Eroilor din faţa Primăriei. Va fi oficiată o slujbă 

religioasă, vor fi depuse coroane în memoria ostaşilor căzuţi 
pe câmpurile de luptă şi veţi putea admira defilarea forţelor armate. 

În aceeaşi zi, începând cu ora 15.00, vă invităm la un spectacol 
de muzică populară patriotică, dedicat Zilei naţionale a României. 

Vă aşteptăm cu drag!

Primăria oraşului Ungheni şi Consiliul Local Ungheni vă invită la a 
doua ediţie a Festivalului de Colinde “naşterea Ta, Hristoase”. 
Spectacolul va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 15.00, 

la Căminul Cultural Ungheni. De la ora 17.00 vă invităm să luaţi parte 
la aprinderea luminiţelor din bradul de Crăciun şi din întregul oraş.

 
Vom simţi împreună magia sărbătorilor de iarnă! 

“naşterea Ta, Hristoase” 

Sorin Porime, şeful SVSU Ungheni



Dragi cetăţeni, conducerea Primăriei oraşului 
Ungheni şi o mare parte a Consiliului Local, este 
reprezentată de oameni responsabili, de oameni 
care cheltuiesc banul public cu responsabilitate, 
cu gândul la viitor şi raportat la situaţia reală a 
bugetului local şi a oraşului nostru. În sprijinul 
acestei afirmaţii, vă dau exemplul localităţii Sân
tana de Mureş, unde Consiliul Local percepe o 
taxă de racordare de 500 de lei însă imediat după 
aceea cetăţeanul obişnuit este obligat să suporte 
toate cheltuielile legate de avize şi paşii legali 
care trebuiesc respectaţi. Astfel, costurile pentru 
o gospodărie în localitatea Sântana de Mureş 
în ceea ce priveşte racordul la canalizare, ajung 
la aproximativ 4.500 de lei. Ce variantă este mai 
potrivită pentru dumneavoastră? Noi, executivul 
Primăriei Ungheni, am găsit o soluţie potrivită 
pentru dumneavoastră. Vă dăm posibilitatea să 
optaţi pentru racordarea la canalizare, pentru 
suma de 1250 de lei, fără a mai fi nevoie de paşi su
plimentari, de drumuri la alte instituţii şi aşteptat 
la cozi. În acelaşi timp, hotărârea Consiliului Local 
dă posibilitatea celor care nu vor să opteze pentru 
varianta noastră, să îşi rezolve problema racordării 
pe cont propriu. 

De ce nu a fost rezolvată 
până acum această problemă? 
Îndrăznesc să mă întreb de ce în ultimii 20 de ani 
problema racordării la reţeaua de canalizare nu a 
fost rezolvată. De ce consilierii Partidului Social 
Democrat, care au avut tot timpul majoritatea în 
Consiliul Local şi au condus Primăria, nu au reuşit 
să găsească o altă sursă de finanţare pentru acest 
proiect???  De ce nu sa făcut din bani europeni? 
De ce nu sa făcut cu fonduri de la centru? Stimaţi 
cetăţeni din Ungheni şi satele aparţinătoare, pro
blema racordării la reţeaua de canalizare nu a fost 
decât una dintre numeroasele situaţii nerezolvate 
până în anul 2012. Aici se adaugă lipsa străzilor as
faltate până în anul 2012, Şcoala Generală “Emil 
Drăgan”, pe care am preluato întro stare extrem 
de proastă, lipsa investiţiilor în orice domeniu im
portant pentru viaţa dumneavoastră de zi cu zi. De 
ce toţi consilierii social democraţi, cu multe man
date în spate, nu au pledat pentru rezolvarea aces
tei probleme, pentru ca să nu se ajungă în situaţia 
în care să o rezolvăm noi pe banii dumneavoastră? 
Poate la această între bare ar trebui să primim cu 

toţii un răspuns. Noi, Primăria Ungheni şi eu ca 
primar, am venit în faţa dumneavoastră cu cea 
mai bună soluţie pentru racordurile la reţeaua 
de canalizare. 1250 de lei/record reprezintă 40% 
din suma votată de fostul Consiliu Local, pentru 
ca fiecare dintre dumneavoastră să o plătească. 
În anul 2010, Consiliul Local Ungheni a stabilit 
costurile racordării în cadrul programului de 
investiţii. La capitolul “Canalizare şi tratare ape”, 
pentru racorduri la canalizare, a fost prevăzută 
suma de 2.300.000 de lei, sumă din care au fost 
exe cutate 18 racorduri la un cost de 3.127 lei/ra
cord, bani plătiţi de Primărie ce urmau a se recu
pera de la cetăţeni. Astfel, sa stabilit încă de atun
ci că o racordare la reţeaua de canalizare costă 
3.127 lei. Dacă efectuăm un scurt calcul matemat
ic, în Ungheni şi satele aparţinătoare există 1933 
de gospodării particulare ceea ce, cu un cost de 
3.127 de lei pentru fiecare gospodărie, ar duce la 
o cheltuială totală pentru Primăria oraşului Ungh
eni, de 6.044.491 lei. Raportat la bugetul localităţii 
noastre şi cheltuielile pe care le avem, o astfel de 
sumă cheluită ar bloca activitatea administrativă 
a Primăriei pe o perioadă de 3 ani. O perioadă 
în care nu am putea să ne ocupăm de şcoli, de 
drumuri, de reţaua de apă şi multe altele. Oare 
consilierii PSD sau gândit la acest calcul când au 
propus şi susţinut taxa de un leu? Oare nu este 
o bătaie de joc la adresa dumneavoastră, la ad
resa copiilor noştri şi la a dresa viitorului oraşului? 
Vă las pe dumneavoastră să daţi un răspuns la 
această întrebare. 

Ce prevede Hotărârea Consiliului Local 
din luna octombrie?  
În cele ce urmează vă dau ocazia să citiţi Hotă
rârea Consiliului Local nr. 55/28.10.2014, care pre
vede clar modul în care noi propunem să facem 
racordările la reţeaua de canalizare. Noi nu venim 
în faţa dumneavoastră cu măsuri şi lozinci popu
lare. Noi venim în faţa dumneavoastră cu date, cal
cule, realităţi şi mai ales, soluţii. Cetăţenii oraşului 
Ungheni şi din satele aparţinătoare nu sunt 
obligaţi să se racordeze la reţeaua de canalizare 
prin Primărie. nu sunt obligaţi să plătească 
această sumă. ei pot opta pentru o racordare în 
regim privat cu respectarea celor 9 paşi din le-
gea nr. 50/1991 actualizată, ce presupun diverse 
aprobări de la instituţii ale statului român.   

Textul Hotărârii Consiliului Local 
Ungheni nr. 55/28.10.2014
Hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe 
speciale de delimitare dintre instalaţiile interioare 
de canalizare şi reţeaua publică de canalizare, ce 
se face la căminul de racord în oraşul Ungheni şi 
satele aparţinătoare. 
Art. 1 Aprobarea instituirii unei taxe speciale de de-
limitare dintre instalaţiile interioare de canalizare şi 
reţeaua publică de canalizare ce se face la căminul 
de racord în oraşul Ungheni şi satele aparţinătoare 
în cuantum de 1250 lei/racord. 
Art 2. Persoanele fizice şi juridice, care au fost racor-
date la reţeaua publică de canalizare menajeră în 
anii 2013-2014, la invitaţia scrisă a Poliţiei Locale, sunt 
obligate a răspunde invitaţiei şi a prezenta în original 
Serviciului Public de Canalizare cele ce sunt scrise pe 
invitaţie. Fac excepţie de la acest articol, racordurile 
realizate sau care urmează a se realiza la blocurile 
din zona Gării, de pe strada Mureşului nr. 111 şi Morii, 
precum şi gospodăriile care prezintă dovezi că s-au ra-
cordat legal prezentând proiectul de racordare. 
Art. 3 Persoanele fizice şi juridice care nu doresc să 
achite suma prevăzută la articolul 1, pot opta pentru 
obţinerea autorizaţiei de construcţie pe cont propriu. 
Art. 4 Persoanele fizice şi juridice care nu doresc 
să achite suma prezentată la articolul 1, trebuie 
să îşi construiască fosă septică solicitând avizul 
de la Apele Române şi Mediu şi să prezinte la 
Serviciul Public de canalizare al oraşului Ungheni 
contractul de vitanjare cu o societate autorizată. 
Art. 5 Pentru identificarea legalității racordării per-
soanelor fizice şi juridice la reţeaua publică de ca-
nalizare, se va emite din partea Primăriei oraşului 
Ungheni adeverinţă din care să rezulte că racordarea 
s-a realizat cu aprobarea Primăriei oraşului Ungheni. 
Persoanele fizice şi juridice care vor fi depistate le-
gate fără avizul de construcţie al Primăriei oraşului 
Ungheni la sistemul de canalizare menajeră şi a sa-
telor aparţinătoare vor fi amendate cu 6000 de lei 
persoanele fizice şi cu 30.000 lei persoanele juridice şi 
obligate a intra in legalitate. 
Art. 6 Deţinătorii de fosă septică sunt obligaţi ca în 
termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea 
in vigoare a Hotărârii Consiliului Local Ungheni să 
prezinte Serviciului Public de Canalizare al oraşului 
Ungheni avizul de la Apele Române şi Mediu privind 
siguranţa în funcţionare a fosei septice cu privire la 

infestarea apelor freatice şi poluarea mediului. 
Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, se abrogă orice hotărâre şi dispoziţie 
contrară în materia taxelor speciale stabilite pen-
tru Serviciul de Canalizare. 

Cine are dreptate? 
În finalul acestei scurte analize îmi permit să în
treb cine are dreptate, cine a greşit în problema 
racordării la reţeaua de canalizare şi cine este ires
ponsabil în luarea unei decizii? Oraşul Ungheni şi 
satele aparţinătoare simt o schimbare din anul 
2012 şi până în prezent. Am reuşit să modernizăm 
10 săli de clasă la Ungheni şi satele aparţinătoare. 
Finalizăm în scurt timp asfaltarea străzii Mureşului. 
Am rezolvat o mare aşteptare a unghenarilor în 
ceea ce priveşte sensul giratoriu de la Moară cu 
ajutorul Consiliului Judeţean Mureş. După ce se 
finalizează această lucrare, vom începe să asfaltăm 
două porţiuni de drum (1,4 kilometri), de la sensul 
giratoriu pe drumul spre Acăţari şi tot de la sens 
spre Tîrnăveni. Am lucrat mereu la reabilitarea şi 
extinderea reţelelor de apă, curent electric şi gaz. 
Aceastea sunt realizările pe care le prezentăm în 
faţa dumneavoastră. Deocamdată, bugetul local al 
oraşului Ungheni nu îşi permite să susţină o taxă de 
un leu pentru racordare. În schimb, vă pot garanta 
că echipa Primăriei se gândeşte la viitor, lucrează la 
proiectele oraşului şi nu o să vă dezamăgească în 
următorii ani. Vă învit, aşadar, să nu vă lăsaţi pradă 
populismelor, iar cea mai mare dovadă aţi dato la 
alegerile prezidenţiale din 16 noiembrie şi pentru 
asta vă mulţumesc. Vă invit să fiţi alături de noi, 
să ne oferiţi susţinerea în efortul nostru de a ridica 
acest oraş. Să facem şcoli şi grădiniţe moderne, să 
facem drumuri şi să avem parte de o infrastructură 
mai bună. Să îi îngrijim pe copii la şcoală în condiţii 
optime şi să îi ajutăm să îşi găsească un loc de 
muncă bine plătit la noi în oraş. Acestea sunt lucru
rile şi proiectele de care noi ne ocupăm, nu lipirea 
de mesaje mincinoase pe gardurile din localitate. 
Acesta este viitorul pe care noi îl vedem şi asta vă 
propunem dumneavoastră să susţineţi. 
Aşteptăm cu interes părerea dumneavoastră în 
legătură cu această problemă a racordării la reţeaua 
de canalizare pe adresa ziarulopiniadeungheni@
yahoo.com sau la numărul de telefon 0265328112. 

Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni 
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Cine a greşit cu taxa de racordare la reţeaua de canalizare? 
-mesajul primarului Victor Prodan-

Stimaţi cetăţeni, văzând mesajele transmise de conducerea organizaţiei PSD Ungheni, în frunte cu domnii Florin Culcear şi Ioan Trif, legate de taxa de racordare la 
reţeaua de canalizare în valoare de 1250 de lei, am luat decizia să transmit un mesaj clar şi să vin cu date concrete în faţa dumneavoastră. În primul rând, consilierii 
social democraţi au dat o mare dovadă de iresponsabilitate în momentul în care au propus şi susţinut aprobarea unei taxe de branşare la reţeaua de canalizare 
în valoare de un leu. IReSPOnSABILI, acesta este cuvântul cel mai potrivit. Şi asta deoarece ştiau foarte bine şi atunci şi acum, că toate aceste cheltuieli nu pot fi 
susţinute în totalitate de bugetul local al Primăriei. Această taxă simbolică de un leu a fost lansată în scop populist. În acelaşi scop populist a fost lansat şi mesajul 
în care eraţi întrebaţi retoric cu ce aţi greşit consilierilor încât au votat noua taxă de 1250 de lei/racord. 

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan.

Lucrare de racordare la rețeaua de canalizare Ioan Trif, consilier local PSD
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Klaus Iohannis, preşedinte în România lucrului bine făcut 
Începând cu data de 16 noiembrie 2014 România are un nou preşedinte în persoana lui Klaus Iohannis. Acesta a reuşit să îl învingă pe contracan-
didatul său, Victor Ponta, obţinând 54,5% din voturile exprimate de românii ieşiţi la vot. Klaus Iohannis a obţinut peste 70% din voturi în judeţele 
Harghita, Sibiu, Covasna şi Cluj, în timp ce în Mehedinţi, Botoşani şi Dolj a obţinut sub 40% din voturi. numărul total al alegătorilor care s-au prezen-
tat la urne a fost de 11.369.607 de persoane, ceea ce reprezintă 63,95% din totalul celor înscrişi pe listele electorale permanente. Au fost exprimate 
11.207.503 voturi valide, adică 98,57% din totalul opţiunilor, în timp ce 162.024 de voturi au fost declarate nule.

Victor Prodan: „Cetăţenii au ales 
ţara lucrului bine făcut” 
Candidatul Alianţei Creştin Liberale, Klaus Io
hannis, a câştigat ambele tururi ale alegerilor în 
oraşul Ungheni şi satele aparţinătoare. Victoria 
din turul al IIlea a fost una categorică după ce 
Iohannis a adunat 61,46% din voturi, în timp ce 
contracandidatul său, Victor Ponta a fost votat 
de doar 38,53%. 
Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan lea mul
ţumit cetăţenilor pentru prezenţa la vot în număr 
mare şi crede în caracterul noului preşedinte ales 
al României. „Primul aspect ce trebuie menţionat 
este legat de mulţumirea şi felicitarea celor care în 
ziua de 16 noiembrie sau mobilizat şi au mers în 
număr mare la vot. În al doilea rând, unghenarii, la 
fel ca majoritatea românilor, şiau luat ţara înapoi 
şi au demonstrat că îşi doresc o altfel de politică, 
o ţară a lucrului bine făcut. Unghenarii au dovedit 

duminică, în ziua votului, că vor o ţară a bunului 
simţ, a respectului, a solidarităţii şi a corectitudi
nii. Îi felicit pentru acest lucru şi cred în puterea 
lui Klaus Iohannis de aşi respecta promisiunile 
din campanie. Nu în ultimul rând, echipa ACL 
din judeţul Mureş, condusă de Ciprian Dobre şi 
Dorin Florea, a demonstrat că populaţia poate fi 
informată şi convinsă să ia cea mai bună decizie 
pentru viitor.” a declarat Victor Prodan, primarul 
oraşului Ungheni.  
Duminică, 16 noiembrie, în Ungheni şi satele 
aparţinătoare sau prezentat la vot 4013 persoane 
din 5725 înscrise pe listele electorale permane
nente. Asta a dus prezenţa la vot la 70,09%.

Rezultatele primului tur 
al alegerilor prezidenţiale 2014
În primul tur al alegerilor prezidenţiale aproape 
10 milioane de români şiau exprimat dreptul la 

vot. Victor Ponta a obţinut voturile a 3.771.422 
dintre alegători (40,44%), în timp ce Klaus Iohan
nis a fost votat de 2.846.227 de persoane care au 
mers la urne şi a obţinut 30,37%. Prezenţa la vot 
în judeţul Mureş a fost de 47, 82 % iar mureşenii 
iau acordat 32,02% din voturi candidatului ACL, 
Klaus Johannis, 26,49 % lui Victor Ponta şi 22,96% 
candidatului UDMR, Kelemen Hunor.
În oraşul Ungheni şi satele aparţinătoare, pe listele 
electorale permanente au fost înscrişi 5731 de 
alegători. Dintre aceştia, un număr de 3294 sau 
prezentat la urne, ceea ce a făcut ca prezenţa la vot 
să fie de 57,48%. Numarul voturilor valabil expri
mate a fost de 3177, iar repartizarea pe candidaţi a 
fost următoarea: Klaus Iohannis (42,61%) cu 1354 
de voturi, Victor Ponta (36,57%) cu 1354 de voturi 
şi Kelemen Hunor (4,62) cu 147 de voturi. 
În municipiul TîrguMureş sau prezentat la 
vot 64.817 cetăţeni, ceea ce a dus procentul de 
prezenţă la urne la 50,93%. Câştigătorul alegerilor 

în turul 1 a fost candidatul Alianţei Creştin Liberale, 
Klaus Iohannis. Pe poziţia a doua sa clasat Kele
men Hunor, candidatul UDMR cu 24,97 procente, 
urmat de candidatul PSD, Victor Ponta cu 22,06%. 
Prezenţa la vot a fluctuat în principalele municipii 
şi oraşe ale judeţului.  Una dintre suprizele înre
gistrate în primul tur sa produs la Reghin, unde 
Klaus Iohannis a obţinut primul loc cu 39,55%, 
urmat de Victor Ponta cu 30,53%. La Sighişoara 
şi Tîrnăveni candidatul ACL a avut câştig clar faţă 
de Victor Ponta cu procente de 48,34, respectiv 
38,86%. Victor Ponta a obţinut în Sighişoara doar 
26,01 procente, iar la Tîrnăveni 35,05% din voturi. 
În Luduş Victor Ponta a câştigat cu un procent de 
38,17% faţă de 34,25, cât a obţinut Klaus Iohannis. 
Acesta din urmă a mai câştigat în Iernut cu 46,54 
procente, restul oraşelor din zona dominată de 
minoritatea maghiară, cum ar fi Miercurea Nira
jului sau Sovata, fiind dominate clar de candidatul 
UDMR , Kelemen Hunor.

Klaus Iohannis, președintele ales al României Rezultatul votului în fiecare județ al  țării

Klaus Iohannis a fost alături de cetățenii orașului Ungheni în vara acestui an
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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. 6787 din 28.10.2014

PROCeS VeRBAL

Încheiat azi, 28.10.2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Lo
cal al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 15 consilieri 
locali, şedinţa fiind legal constituită. Dl. Nyaradi Ioan sosește cu 
întârziere. Mai participă la ședința consiliului dna. Suciu Ramona, 
consilierul personal al primarului orașului Ungheni, dl. Pătran Aure
lian, administrator public și 2 ziariști de la „Informația de Ungheni”. 
Dl. Ogrean Liviu, preşedintele de şedinţă, prezintă Dispoziţia primaru
lui orașului Ungheni nr. 921 din 24.10.2014 prin care a fost convocat 
Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă ordinară, cu următoarea:

ORDIne De ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului 
Ungheni pe anul 2014  iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul 2014  2015 a 
reprezentanților Consiliului Local al orașului Ungheni ca membrii ai 
Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale „Emil Drăgan” Un
gheni  iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pen
tru aparatul de specialitate al Primarului orașului Ungheni  iniţiator 
primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului Lo
cal  iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
orașului Ungheni și a localităților aparținătoare pentru anii 2014  
2020  iniţiator primar Prodan Victor;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe speciale 
de prestări servicii pentru realizarea lucrărilor de racordare a utiliza
torilor la rețeaua publică de canalizare a orașului Ungheni și a sate
lor aparținătoare  iniţiator primar Prodan Victor;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobiluluiteren 
înscris în C.F. nr. 50491/Ungheni, nr. cad. 50491, în suprafață totală 
de 484003 m.p. din perimetrul islazului orașului Ungheni, în două 
parcele noi  iniţiator primar Prodan Victor;
8. Diverse.

Dl. președinte de ședință supune la vot procesele verbale încheia
te cu ocazia ședințelor Consiliului Local din data de 06.10.2014 și 
20.10.2014. Procesul verbal din data de 06.10.2014 se aprobă cu 13 
voturi pentru și o abținere  Moldovan Crinișoara (nu a participat 
la ședință). Procesul verbal din data de 20.10.2014 se aprobă cu 
12 voturi pentru și 2 abțineri  Botoş Iacob Dorinel şi Moldovan 
Crinișoara. 
Dl. preşedinte de şedinţă solicită consilierilor aprobarea îndreptării 
erorii materiale strecurate în convocator, respectiv modificarea tit
lului şi a iniţiatorilor proiectului de hotărâre de la pct 6, întrucât 
titlul pro iectului respectiv nu corespunde cu proiectul de hotărâre 
propus spre aprobare, iar inițiatorii proiectului sunt consilierii locali 
Duma Ioan Cosmin, Ogrean Liviu, Pop Otilia și Ignat Gheorghe.
Totodată, dl. preşedinte de şedinţă prezintă nota de suplimentare a 
ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Ungheni 
din data de 28 octombrie 2014, înregistrată sub nr. 6774/28.10.2014, 
prin care ordinea de zi se suplimentează cu un proiect de hotărâre 
privind aprobarea dezlipirii imobilului  teren înscris în C.F. nr. 
52504/Ungheni, nr. cad. 52504, în suprafață totală de 5700 m.p. din 
domeniul public al orașului Ungheni în două parcele noi.
Dl. Trif Ioan solicită întroducerea pe ordinea de zi a ședinței a 
proiectului de hotărâre depus la registratura primăriei în data de 
17.09.2014 privind înființarea Parcului Industrial nr. 2. „Deoarece au 
trecut cele 30 de zile și în scrisoarea de înaintare care am făcuto 
către Consiliul Local și către Primărie am cerut să fie introdus pe 
ordinea de zi la prima ședință a Consiliului Local. Prima ședință a 
fost în data de 22, luna trecută și nu a fost introdus pe ordinea de 
zi. E a doua ședință. Au trecut acele 30 de zile, deci înseamnă că 
acest proiect de hotărâre are raport favorabil din partea comisiei de 
specialitate din cadrul Primăriei și poate fi introdus pe ordinea de 
zi. Vă rog, dl. președinte, săl introduceți pe ordinea de zi. Aveți aici 
proiectul de hotărâre, săl supunem la consilieri ca săl aprobe săl 
introducem pe ordinea de zi.”
Dl. primar solicită aprobarea ordinii de zi fără proiectul de hotărâre 
propus de dl. Trif.
Dl. Trif Ioan: Dacă este legal, dna. secretar, sau nu este legal?
Dna. secretar: Dvoastră ați primit un răspuns la scrisoarea depusă 
(dl. Trif a citit răspunsul primit în ședința ordinară a Consiliului Local 
din data de 26 septembrie 2014).
Dl. Trif Ioan: Răspunsul care lam primit noi a fost că nu sunt bani 

pentru a face acest proiect de hotărâre. Singurii care pot hotărî acest 
lucru sunt consilierii locali.
Dna. secretar: Există președinte de ședință.
Dl. președinte supune la vot ordinea de zi cu solicitarea de îndrep
tare a erorii materiale și cu suplimentarea ordinii de zi solicitată de 
primarul orașului Ungheni, însă fără solicitarea dlui. Trif Ioan. Or
dinea de zi se aprobă cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă  Culcear 
Florin, Moldovan Ioan, Trif Ioan și 2 abțineri  Moldovan Crinișoara, 
Teleptean Vasile.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinei 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, activități economicofinanciare, 
amenajarea teritoriului și urbanism.
Dl. Moldovan Ioan: Aștept să ne prezinte cineva proiectul de hotă
râre, poate ne mai retragem din discuții.
Dl. primar: Așa neam înțeles că la fiecare comisie vine dna. conta
bi lă. La niciun Consiliu Local nu vine în ședință de consiliu să dea 
explicații.
Dl. Moldovan Ioan: A fost și a fugit.
Dl. Teleptean Vasile: Am câteva întrebări. În baza Hotărârii Con
siliului Județean sa repartizat suma de 416.000 lei în vederea 
finanțării cheltuielilor pentru drumurilor județene și comunale. Ce 
se finanțează din acești bani?
Dl. primar: Se finanțează acei 700 m de la „Moară” spre Cerghizel și 
700 m de la „Moară” spre Acățari.
Dl. Teleptean Vasile: La cap. „Poliția comunitară” se suplimentează cu 
9.000 lei ca urmare a creșterii prețurilor la combustibil. Asta este în jur 
de 1452 l benzină/motorină, la 7,5 l ar fi în jur de 19.000 km. Acești 
19.000 km sunt pe lunile noiembrie  decembrie sau și în spate?
Dl. primar: Sunt pe aceste 2 luni, noiembrie  decembrie. Așa au cerut.
Dl. Teleptean Vasile: Adica 10.000 km/lună. Trebuie analizat. 10.000 
km/lună mi se pare mult.
Dl. primar: Sunt datorii și din spate și să ne ajungă până la sfârșitul anului.
Dl. Teleptean Vasile: La învățământ, alte obiecte de inventar se supli
mentează cu suma de 13.000 lei, la art. 20.05.30. Se cumpără ceva 
mobilier?
Dl. primar: O fi cerut ceva școala, ce au nevoie.
Dl. Teleptean Vasile: Bursele se diminuează cu 13.000 lei. Nu mai sunt 
condiții pentru bursele aprobate la începutul anului?
Dl. primar: A prevăzut mai mult.
Dl. Teleptean Vasile: La cap. 70, există 20.000 lei sumă necesară pen
tru lucrări la instalațiile electrice de iluminat public. Aici este cuprins 
și iluminatul de sărbători sau sunt ceva restanțe la iluminatul public 
și nu ne ajung banii până la sfârșitul anului?
Dl. primar: O fi pus să ajungă banii.
Dl. Teleptean Vasile: La partea de „Alte servicii în domeniul locuin
țelor” la buldoexcavator se suplimentează combustibilul cu 14.000 
lei. Avem comenzi?
Dl. primar: Da. Am făcut foarte multe lucrări, în Vidrasău sau săpat 
șanțurile dintrun capăt în altul până la Mureș.
Dl. Teleptean Vasile: La „Canalizarea și tratarea apelor reziduale”, la 
cheltuielile de personal se suplimentează cu 12.000 lei. Sa mai an
gajat cineva între timp?
Dl. primar: Nu sa angajat nimeni. Nu pot să vă spun exact de 
ce se suplimentează, probabil sa cheltuit de acolo și acum se 
suplimentează. Nu sau prins toți banii în buget.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Vreau săl întreb pe dl. primar când va da și 
la Biserica ortodoxă nr. 1 niște bani, având în vedere că lucrarea este 
aproape finalizată și nu sunt plătiți meseriașii.
Dl. primar: Leam dat 15.000 lei.

Dl. Trif Ioan: La „Poliția comunitară”, carburanți, lubrifianți se recti
fică cu suma de 9.000 lei prin creșterea prețului la combustibil. Eu 
din câte știu, combustibilul sa ieftinit cu 55 bani/litru. Domnilor 
colegi, eu nu merg să urmăresc, dar mă sună oamenii acasă șimi 
spun tot ce se întâmplă. Ce face mașina poliției și pentru cei trebuie 
benzină? De la „Darina” la ferma dlui primar la Șăușa, cară mâncare 
la porci cu mașina poliției comunitare. Dacă vreți dovezi întrebații 
pe polițiștii comunitari, pentru că atunci când au văzut articolul ce 
a apărut în procesul verbal scris în ziar, au venit unii dintre polițiști 
și miau zis Foarte bine dl. Trif. pentru că neam săturat, pentru că 
suntem trimiși să facem întotdeauna alte lucruri decât pentru ceea 
ce suntem angajați și suntem plătiți. Se cară lapte de la Chirileu la 
fermă la dl.primar cu mașina poliției comunitare, să facă telemea. 
După aceea, 3 zile la rând, când șia dus dl.primar fânul de la Vaida
cuta  Tirimia, mașina poliției comunitare a însoțit trailerul pe E60 
până la intrare la Vidrasău.
Dl. Ogrean Liviu: Dacă nu ai făcut sesizare la momentul oportun, 
înseamnă că ești complice.
Dl. Trif Ioan: Legat de buldoexcavator, am cerut dlui viceprimar ra
portul lunar unde a lucrat buldoexcavatorul, sper să nil prezinte. 
Dar vă spun de acum, o să spun și la diverse, buldoexcavatorul a 
lucrat la o persoană 3 zile și i sa taxat 1 oră.
Dl. primar: Dlor consilieri, puteți urmări în fiecare zi, socrul meu 
merge cu lăturile cu mașina specializată. Acestea sunt niște chesti
uni de rea credință, nefondate. Este rușinos ceea ce faceți.
Dl. Culcear Florin: Exact aceleași probleme care au fost ridicate, cu 
acele cheltuieli și consumuri în plus, dar mai sunt și altele despre care 
eu nu sunt încă lamurit. La art. 67.02.50, la art. 20.30.30 „Alte chel
tuieli cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 20.000 lei 
reprezentând cheltuieli prilejuite de festivități organizate cu ocazia 
zilei de 25 octombrie, 1 decembrie și a sărbătorilor de iarnă”. Ce fel 
de activități sau festivități au fost organizate în data de 25 octombrie? 
Dl. primar: Sa trimis coroană la Tg. Mureș.
Dl. Culcear Florin: La cap. 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuin
țelor...”, la „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional...” se 
suplimentează cu 25.000 lei pentru deratizare, dezinsecție, curățat 
rigole, lucrări obligatorii.... Primele două le înțeleg, a treia de ce ați 
mai puso, nu sau curățat rigolele anul trecut?
Dl. primar: Noi în fiecare toamnă le curățăm.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Și primăvara, și toamna. 
Dl. Culcear Florin: Banii pentru curățatul rigolelor au fost prinși la 
începutul anului în buget.
Dna. Moldovan Crinișoara: Totuși, era foarte bine dacă venea dna. 
contabilă. La cap. 50.02 „Autorități publice” se suplimentează cu 
suma de 111.000 lei cheltuieli de personal. Câte angajări sau mai 
făcut în primărie, despre care nu știm? Pentru că și la rectificarea de 
buget de acum 2 luni sa mai făcut o suplimentare, de la 954.000 lei 
am ajuns la 1.065.000 lei. Vă rog foarte mult să o chemați pe dna. 
Harhoi Liliana, să ne explice bugetul așa cum trebuie, pentru că ori
cum azi e marți și programul de lucru e până la 18.00. Vă rog dl. 
președinte să o chemați pe dna. contabilă.
Dl. primar: Eu vam rugat foarte frumos ca atunci când faceți 
ședințele de comisie, să vă stea la dispoziție oricât doriți dvoastră, 
chiar și peste program. 
Dna. Moldovan Crinișoara: La ședința de comisie nu am avut pe or
dinea de zi bugetul.
Dl. primar: A fost pe ordinea de zi la comisia de buget.
Dna. Moldovan Crinișoara: Eu nu fac parte din comisia de buget.
Dl. primar: O să chemăm de data viitoare, o să chemați și dvoastră, 
o să punem la dispoziția dvoastră și la toate comisiile.
Dna. Moldovan Crinișoara: Nu este dna. contabilă azi aici?
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Dl. primar: Cred că e plecată.
Dna. Moldovan Crinișoara: Cheltuielile de personal sunt foarte mari, 
deși ați spus că salariile nu sau mărit și atunci nu știu de unde a 
mai trebuit această mărire de salar, a cheltuielilor de personal. Chiar 
nu înțeleg. La art. 20.30.30 ce înseamnă „Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii se diminuează cu suma de 88.000 lei sume de reprezentare”?
Dl. primar: Acolo au fost mai mulți bani și acum îi pune unde are 
nevoie. Sa economisit.
Dna. Moldovan Crinișoara: La persoanele de la S.P.C.L.E.P. sau micșo
rat salariile, pentru că se rectifică cu suma de 2.000 lei? Cum se 
rectifică în plus sau în minus? Se diminuează sau se suplimentează?
Dl. primar: Se suplimentează.
Dna. Moldovan Crinișoara: La pregătire profesională la „Poliția comu
nitară” polițiștii comunitari nu au mai fost la pregătire profesională 
anul acesta, pentru că se diminuează suma cu 7.000 lei? 
Dl. primar: Au fost în primăvară, dar în toamnă nu au mai mers.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și au fost toți?
Dl. primar: Anul acesta trebuia să meargă două persoane, dar nu 
au mers.
Dna. Moldovan Crinișoara: La cap. „Alte cheltuieli în domeniul or
dinii publice” se diminuează cu suma de 20.000 lei  materiale și 
prestări servicii cu caracter funcțional. La ce se referă acest capitol? 
Pentru ce au fost prinși acești bani în primul buget?
Dl. primar: Pentru cheltuieli diverse, pentru aparatură și altele.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și nu le mai trebuie acea aparatură?
Dl. primar: Sau făcut economii.
Dna. Moldovan Crinișoara: La „Învățământ”, art. 20.03.01  Hrana se 
suplimentează cu suma de 7.000 lei pentru decontarea cheltuielilor 
cu hrana copiilor din programul Școală după școală. Vă rog sămi 
explicați ce înseamnă programul Școală după școală, pentru că eu 
știu că părinții plătesc acești bani profesorilor sau altor persoane 
care se ocupă de educația copiilor după școală.
Dl. Teleptean Vasile: De anul acesta sa înființat prima grupă de 24 
copii „Școală după școală”, Fundația FAER ca partener împreună 
cu primăria și școala. 85% finanțează fundația și 15% finanțează 
primăria. Copiii primesc mâncare și apoi 4 ore își fac temele cu un 
mediator și un învățător.
Dna. Moldovan Crinișoara: La art. 59.01  Burse se diminuează cu 
suma de 13.000 lei. Nu mai avem copii campioni?
Dl. primar: La început de an sa pus o sumă aproximativă.
Dna. Moldovan Crinișoara: Cap. 67.02.03.02  Biblioteci publice oră
șe nești, se diminuează cu suma de 5.000 lei, dar se suplimentează 
cheltuielile de personal cu 1.000 lei. Sau mărit salariile?
Dl. primar: Este suma pentru decontare medicală, a cerut dna. 
bibliotecară.
Dna. Moldovan Crinișoara: Cap. 67.02.50  Alte servicii în domeniul 
culturii, se suplimentează cu suma de 20.000 lei. Pentru 1 Decembrie 
și sărbătorile de iarnă, vă rog frumos sămi spuneți ce organizați? 
Dl. primar: Organizăm 1 Decembrie, iar de Crăciun o să organizăm 
ceva. O să vă anunțăm, o să fiți invitați și dvoastră.
Dna. Moldovan Crinișoara: La cap. 70.02.50  Alte servicii în domeni
ul locuinţelor, la art. 20.01.09 se suplimentaeză cu suma de 20.000 lei 
pentru servicii necesare: dezinsecție, deratizare. Nu sau făcut aceste 
servicii în lunile anterioare?
Dl. primar: Dezinsecție sa făcut.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și atunci de ce mai trebuie cuprinși acești 
bani? Nu sa făcut plata sau nu sa terminat lucrarea?
Dl. primar: Nu sa plătit.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și deratizarea, în ce a constat?
Dl. primar: Dezinsecție am făcut, la blocuri.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și deratizare ați făcut numai pe raza 
orașului Ungheni sau și pe satele aparținătoare?
Dl. primar: Se face doar la școli, la instituții.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dar totuși cum ați făcut o lucrare și nu ați 
avut bani în bugetul local?
Dl. Duma Ioan Cosmin: A trebuit să o facem.
Dna. Moldovan Crinișoara: Cap. 74.02.06  cheltuielile de personal se 
suplimentează cu suma de 12.000 lei. Sau mărit salariile?
Dl. primar: Probabil au cerut și ei decontările de sănătate.
Dna. Moldovan Crinișoara: La lista de investiții, la cap. 70.02  Servicii 
de dezvoltare publică, întabularea imobilelor din domeniul public și 
privat al orașului Ungheni. Despre care imobile este vorba? 
Dl. primar: Toate imobilele care aparțin primăriei, apoi o să înta
bu lăm drumurile. Nu putem face proiecte dacă imobilele nu sunt 
întabulate.
Sosește dl. consilier Nyaradi Ioan.
Dna. Moldovan Crinișoara: Programul informatic cadastral la fondul 
funciar de 9.000 lei încă nu sa realizat? Când se va termina această 
investiție?
Dl. primar: Când ne deblochează Legea 165.
Dna. Moldovan Crinișoara: La Sănătate  Reabilitare dispensar uman 
și sală multifuncțională în localitatea Vidrasău, orașul Ungheni, 
100.000 lei. Se suplimentează suma? 
Dl. primar: Nu, este suma inițială.
Dl. Moldovan Ioan: Revin cu majorarea cheltuielilor de personal, la 
autorități publice. Ieri am vrut să discut cu dna. contabilă treaba 
aceasta și a fost luată de dl. Pătran de aici și înapoi nu a mai venit. 
Am așteptat până la ora 4 și ceva și a plecat toată lumea acasă.
Dl. primar: Din câte am înțeles, ați fost un pic agresiv la adresa do
amnei. Dar spuneți, ce vă interesează?
Dl. Moldovan Ioan: De ce este creștere de 160% la cheltuieli de per
sonal în 2 ani? În 2012 era în jur de 700.000 cheltuieli cu personalul 

și acum e 1.050. Dacă faceți o proporție, este aprope 160% majorare 
cheltuieli de personal în 2 ani de zile. Aștept un răspuns documen
tat. Mai departe, sau redus bursele la elevi cu 13.000 lei. Din toate 
studiile care se fac, 40% din absolvenții de școală generală citesc și 
scriu cu greutate. De ce se iau banii aceștia de la copii, săi stimulezi 
și să facem instruire, pentru că în ei ne sunt viitorul.
Dl. primar: Noi nu am luat nimic, dna. director a considerat astfel.
Dl. Moldovan Ioan: Dna. directoare este subordonată dvoastră și 
coordonator secundar de credite și trebuie să implementeze treaba 
asta. Dacă stăm la mâna nu știu cui că nu vrea să instruiască co
piii, unde ajungem. Că nu ne băgăm la școală cu folosirea banilor, 
aceasta nu este o explicație, eu nu o accept.
Dl. primar: O săi cer o explicație și la următoarea ședință vă informez.
Dl. Moldovan Ioan: Vă rog săi cereți și un raport cu modul de 
cheltuire a banilor pentru pregătirea imobilelor școlilor în această 
toamnă. De fapt, o să fac o solicitare scrisă pentru treaba asta. Mai 
departe, la canalizare, și eu sunt nedumerit aici cu suma de 14.000 la 
carburanți, lubrefianți. Tractorul acesta parcă e un zmeu, se folosesc 
74.000 lei pentru carburanți întrun an de zile, împărțit la 6 lei me
dia/ l motorină vine 12.000 l motorină/an, împărțit la consumul me
diu vine 2.400 ore/an folosire tractor, împărțit la 10 luni vedeți ce vă 
iese. Acesta lucrează sâmbăta, duminica, ziua, noaptea, în continuu.
Dl. viceprimar: Acesta este calcul tip S.M.A.
Dl. Moldovan Ioan: Acesta este un utilaj tehnic care nu ține cont de 
părerea primarului sau a consilierului Moldovan, ăsta atâta poate, nu 
poți săi bagi mai mult pe gât decât e normativul. Este foarte mult.
Dl. primar: O să facem un raport.
Dl. Moldovan Ioan: Tot rapoarte ne promiteți, și... 
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Un lucru pe care lam zis cel puțin de 50 de 
ori de când sunt în consiliu, faptul că la fiecare articol din rectificare 
să se scrie pentru ce sunt banii aceia. Încă o întrebare: O să fie bani și 
pentru pietruirea străzilor laterale? 
Dl. primar: Dacă o să rămână bani.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se apro
bă cu 9 voturi pentru și 6 abțineri  Chirilă Otilia, Culcear Florin, 
Moldovan Crinișoara, Moldovan Ioan, Nyaradi Ioan, Trif Ioan, adop
tânduse Hotărârea nr. 52/28.10.2014.
Dna. Moldovan Crinișoara dorește să fie menționat în procesul ver
bal că se abține pentru că nu are explicații corespunzătoare asupra 
cheltuielilor de personal. Dl. Culcear Florin dorește să fie menționat 
același lucru și visavis de abținerea lui.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind 
numirea pentru anul 2014  2015 a reprezentanților Consiliului Lo
cal al orașului Ungheni ca membri ai Consiliului de administrație al 
Școlii gimnaziale „Emil Drăgan” Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități socialculturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii.
Dna. Pop Otilia propune ca următorii consilieri să facă parte din 
Consiliul de administrație al școlii: Duma Ioan Cosmin, Botoș Iacob 
Dorinel și Gyulai Jozsef.
Dl. Moldovan Ioan: Propun ca din consiliul de administrație de la 
școală să facă parte și de la A.C.L., și de la U.S.D. și sunt de acord și cu 
dl. Gyulai. Propun ca de la U.S.D. să fie dl. Teleptean, iar de la A.C.L. 
dl. Duma.
Dl. Botoș Iacob Dorinel refuză numirea în favoarea dlui. Teleptean.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea 
dlui. Moldovan Ioan, se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptânduse 
Hotărârea nr. 53/28.10.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 3 al ordinei de zi privind 
modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Pri
marului orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități socialculturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii și a 
comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și aviz nefavorabil 
din partea comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecție 
mediu și turism.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dna. secretar, statul de funcții dacă 
se aprobă la acest proiect de hotărâre, este același cu cel de la 

următorul proiect de hotărâre?
Dna. secretar: Nu.
Dna. Moldovan Crinișoara: Când sa mai făcut rectificare de buget, 
am întrebat cine mai este cuprins la „Cultură”, pentru că acolo sala
riul era pentru 2 persoane. Dna. contabilă Liliana mia spus că nu 
știe, dar vreau să o înștiințez, pe această cale, că dna. Moldovan Io
nela este angajată la Compartimentul de cultură.
Dl. Trif Ioan: În parte sunt de acord cu acest proiect de hotărâre, cu 
postul de muncitor treapta V ocupat de dl. Căpraru și cu celălalt 
post de bibliotecar, treapta II ocupat de ..., dar pentru postul de la 
Serv. administrație publică, dl. primar, vreți să angajați pe cineva? Nu 
picați în capcană, deci este clar, aici vrea să angajeze pe cineva pe 
postul respectiv. Nu mă interesează pe cine, eu zic că angajări sau 
făcut destule, volumul de muncă în primărie nu a crescut față de 
2012, de la 34 de angajați sa ajuns la 70 de angajați, drumurile nu 
sunt făcute, în 2 ani de zile nu sa făcut nimic în Ungheni. Dacă se 
modifică proiectul de hotărâre, îl votez, dacă nu, nu îl votez.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 8 voturi pentru și 7 abțineri  Chirilă Otilia, Culcear Flo
rin, Moldovan Crinișoara, Moldovan Ioan, Nyaradi Ioan, Teleptean 
Vasile, Trif Ioan, adoptânduse Hotărârea nr. 54/28.10.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 4 al ordinei de zi pri
vind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public de 
Asistență Socială în subordinea Consiliului Local.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități socialculturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii și a 
comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil din 
partea comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecție 
mediu și turism.
Dna. Moldovan Crinișoara: La acest proiect de hotărâre, vă rog fru
mos sămi spuneți câte persoane mai angajați, deoarece sunt cele 3 
funcții publice și 2 funcții contractuale?
Dl. primar: Nu se angajează nimeni.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dar pe postul de expert local pentru 
rromi pe cine aveți?
Dl. primar: Nu avem angajat.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și pe cine veți angaja?
Dl. primar: Nu vom angaja, deocamdată.
Dl. Trif Ioan: Dar nu e nevoie.
Dna. Moldovan Crinișoara: Cum nu, dar avem atâția rromi în toate 
satele, cum nu e nevoie?
Dna. Pop Otilia: Ne ocupăm noi de ei.
Dl. Culcear Florin: Acest proiect de hotărâre a mai fost propus 
de două ori și sa prezentat o motivație cu care eu, cel puțin, nu 
pot fi de acord. Nu că aș avea ceva cu o anumită doamnă, cum se 
crede, am ceva cu înființarea unui nou serviciu cu cheltuieli în plus. 
Chiar nu mă deranjează o anumită doamnă, acolo sunt trei. Dacă 
dvoastră doriți remunerarea unei singure persoane, chiar nu sunt 
de acord. Găsiți o altă modalitate, prin a nu înființa un nou serviciu, 
să nu presupună cheltuieli în plus și stimulați acea persoană sau 
chiar pe toate trei, pentru că toate trei lucrează acolo. Acesta este 
și motivul pentru care nu voi susține acest proiect, precum nu lam 
susținut niciodată. Cred că în asentimentul meu sunt și acei colegi 
care, în urmă cu două, trei ședințe au avut aceeași părere ca și mine, 
pentru că chiar nu necesită înființarea unui nou serviciu ce presu
pune cheltuieli în plus. Să realizăm prima dată trotuare, drumuri și 
după aceea să preluăm dosare și să facem alte lucruri, bineînțeles în 
folosul comunității, dar care pot fi făcute și de două persoane sau 
chiar trei, și să lăsăm acest principiu ca la un om să existe un șef.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Doamna Liliana vrea să plece dacă nu i se dă 
postul acesta? 
Dna. secretar: Dar nu scrie niciunde că acesta este postul ei. Va fi un 
post de șef al S.P.A.S.ului care va fi ocupat prin concurs. Nu scrie pe 
acest post Ola Liliana.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Dar, am înțeles că dânsa este cea mai veche 
și cea mai bună în meserie.
Dl. primar: Și ea își dorește.
Dna. secretar: Poate și celelalte colege își doresc.
Dl. Culcear Florin: Dl. primar așa a relatat în ședințele trecute că dna. 
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Ola Liliana merită să fie șef serviciu.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Cu cât i se majorează salariul? 
Dna. secretar: Cu indemnizația de 25% aplicată la salar.
Dna. secretar: Celelalte posturi din cadrul S.P.A.S.ului există și în 
momentul de față în organigramă: expertul local pentru rromi, un 
muncitor și posturile de la asistență socială. Singurul post care se 
înființează este cel de șef al serviciului, post la care poate să acceadă 
oricine îndeplinește condițiile.
Dl. Ogrean Liviu: Din cadrul biroului?
Dna. secretar: Și din afară.
Dl. Culcear Florin: Și din afară? Ați spus o vorbă mare. Înseamnă că 
va fi un concurs. Deci, poate fi și din exterior. Dacă vine cineva din 
exterior, atunci ce se va face cu postul vacant al doamnei Ola?
Dna. secretar: Care post vacant?
Dl. Culcear Florin: Care va rămâne.
Dna. secretar: Dar nu rămâne nici un post vacant. Postul de șef S.P.A.S. 
care se înființează este vacant. Postul lui Lili este ocupat de Lili. Dacă 
Lili se înscrie la concurs și ia postul de șef, se vacantează postul ei de 
execuție, iar dacă nu câștigă concursul, rămâne pe postul ei.
Dl. Culcear Florin: Și atunci cine va fi șef? 
Dna. secretar: Cine va câștiga concursul.
Dl. Teleptean Vasile: Vă rog să vă uitați în Anexa 3, în organigramă, 
acesta este singurul post care are dublă subordonare, și Consiliului 
Local, și primarului.
Dna. secretar: Conform Legii asistenței sociale, S.P.A.S.ul se înfiin
țează în subordinea Consiliului Local, dar conform Legii nr. 215, pri
marul este cel care conduce serviciile publice.
Dl. Teleptean Vasile: Eu am mai avut o propunere, care nu a fost pusă 
în procesul verbal, să sistăm angajările și noile servicii cel puțin pe 
1 an de zile; să ne concentrăm pe personalul pe care îl avem, săi 
stimulăm pe oamenii careși fac treaba că sunt mijloace.
Dna. secretar: Înființarea acestui serviciu nu se face pentru că se 
dorește o funcție de conducere în plus, ci pentru că neo cere le
gea. Se impune organizarea acestui serviciu la nivel de direcție, însă 
noi nu ne putem permite acest lucru, atâta timp cât nici serviciul 
financiarcontabil nu este organizat la nivel de direcție.
Dl. primar: Legea ne obligă.
Dl. Teleptean Vasile: Atunci, legea să ne dea banii.
Dl. Trif Ioan: Legat de acest proiect, la Cristești sunt tot 100 persoane 
care iau ajutor social și este o singură persoană, la Sânpaul, idem. La 
noi sunt 3 angajați la asistență socială, dintre care pe unul vrem săl 
facem șef de birou. Nu ne obligă nimeni să facem șef birou, asta este 
o gogoriță cu obligatul. Banii își au locul în altă parte. 
Dna. Moldovan Crinișoara: Raportul de specialitate asupra acestui 
proiect este semnat chiar de dna. Ola Liliana. Dacă și celelalte lucrează 
acolo, nu trebuia semnat de toată lumea sau făcut de altcineva.
Dl. primar: Ea este cea cu experiență, ea face toate...; ca să vedeți că 
ea muncește cel mai mult.
Dna. Moldovan Crinișoara: Și celelalte nu? 
Dl. primar: Este cea mai profesionistă.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, pentru 
care se votează cu 7 voturi pentru și 8 abțineri  Botoș Iacob Dorinel, 
Chirilă Otilia, Culcear Florin, Moldovan Crinișoara, Moldovan Ioan, 
Nyaradi Ioan, Teleptean Vasile, Trif Ioan. Nu se adoptă o hotărâre în 
acest caz, nefiind întrunit numărul de voturi necesar conform art. 
45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 5 al ordinei de zi pri
vind aprobarea Strategiei de dezvoltare a orașului Ungheni și a 
localităților aparținătoare pentru anii 2014  2020.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comi
sii de specialitate.
Dl. Moldovan Ioan: Proiectul de hotărâre se numește aprobarea 
Strategiei. Strategie înseamnă un ansamblu de acțiuni coordonate 
în vederea atingerii unui scop. Această strategie trebuia să cuprindă 
nu numai un simplu tabel, o foaie volantă, cu dezvoltarea pe 7 ani 
a comunității. Există o strategie de dezvoltare a Zonei Metropoli
tane Tg. Mureș, care se putea lua de model și trebuia să cuprindă: 
infrastructură, economie, agricultură, industrie, dezvoltare Parc 
Industrial, trebuia să cuprindă parte de educație, parte de me
diu, parte de cultură și sport, sănătate. Dvoastră veți merge cu 
această Strategie și o veți pune în spatele unui proiect de fonduri 
europene. Dacă vă vede cineva documentația aceasta, vo dă înapoi 
automat. Nu se poate prezenta cu așa ceva și dl. primar, așa întro 
veselie, zice așa „Existența unei strategii de dezvoltare reprezintă o 
condiție existențială pentru accesarea de fonduri existente.” Un pic 
de decență trebuie să avem în treaba aceasta și săi punem pe cei 
care trebuie să facă strategia să muncească. Nici nu o puteți face, 
nu aveți personal calificat în primărie pentru a face o documentație 
calificată la această lucrare.
Dl. primar: Ce vă deranjează la această strategie? 
Dl. Moldovan Ioan: Ce înseamnă dezvoltarea învățământului în 
strategia aceasta? Ați scriso undeva? Unde?
Dl. primar: Crearea de condiții optime la Școala „Emil Drăgan” din 
orașul Ungheni.
Dl. Moldovan Ioan: Ce condiții? Câți absolvenți vor fi peste 7 ani 
la Școala din Ungheni? Care va fi necesarul de cadre? Acestea sunt 
probleme care trebuie puse întrun studiu. Această strategie trebuie 
să fie conduita de conducere a comunității pe următorii 7 ani, nui 
pe o legislatură. Dvoastră ați pus niște lucrări până în 2016 și ați 
zis că se va extinde rețeaua de canalizare în 2018. Și în următorii 2 
ani ce se va face? Asta prinde 3 mandate de conducere legislativă. 
Pe urmă la pct. nr. 3 din această fițuică, că altcumva nu am cum 

so numesc, zice așa „Racorduri de canalizare, cu condiția să se dea 
bani de la Ministerul Dezvoltării”. Nu sunt legate una de alta, Minis
terul Dezvoltării dă banii pentru conducta magistrală care trebuie 
să o terminați în unu sau doi ani, cât aveți în program să o faceți 
și racordările se fac cu alte fonduri, nui condiționat de banii de la 
minister. La următoarele puncte ați pus termen de realizare „SF + 
Proiect”; astea nu sunt termene. Eu sunt categoric împotriva aces
tei lucrări. Trebuie luată înapoi, buchisâtă și făcută o lucrare cum 
trebuie cu care să ne putem prezenta pentru accesare de fonduri 
europene.
Dl. primar: Asta este doar o sinteză. Avem și statistici, dar nu ne 
bazăm pe ele, noi ne bazăm pe ceva concret. Asta vrem noi să facem 
și cred că putem face. Noi considerăm că asta este realizabil. Sun
tem unicul oraș din țară care avem performanța cea mai mare, un 
oraș fără un metru de asfalt, un oraș în care nu funcționează canali
zarea, nu avem numerotate străzile, un oraș în care o comunitate 
întreagă, respectiv satul Șăușa, în care nu există apă potabilă. Astea 
sunt performanțele noastre negative. Astea sunt prioritățile pe care 
noi trebuie să le facem pentru comunitate, restul de „bla, bla, bla” 
putem să scriem 1000 de pagini că sunt în zadar. 
Dl. Moldovan Ioan: Așa este, aveți dreptate dl. primar. Însă nu Mol
dovan a fost consilier, nu Moldovan a fost viceprimar. Moldovan a 
fost un scriptolog.
Dl. primar: Da, 2 ani ați condus dvoastră, 2 ani dl. Trif.
Dl. Trif Ioan: În strategie scrie „Executarea și reabilitarea de străzi în 
orașul Ungheni, Vidrasău, Cerghid, Cerghizel, Recea  2014”, poate că 
sau reabilitat deja toate străzile acestea, sa dus câte o mașină de 
piatră pe fiecare stradă și asta înseamnă reabilitare.
Dl. primar: Noi vrem să le asfaltăm.
Dl. Trif Ioan: Ați spus 2014, când le mai asfaltați?
Dl. primar: Am pus piatră, arată bine străzile. Dar vrem să le și 
asfaltăm, precum strada Mureșului.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Ce demersuri ați făcut ca bazinul de înot să 
intre în patrimoniul Consiliului Local?
Dl. primar: Am cerut dlui. inspector Someșan să facă demersurile la 
minister săl putem prelua.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: În această strategie nu este prevăzută și as
faltarea altor străzi.
Dl. primar: O să trecem în strategie. Putem menționa la pct. 17  
„Asfaltare străzi”.
Dna. Moldovan Crinișoara: Eu vă propun să amânați proiectul acesta.
Dl. Culcear Florin: La pct. 17, dacă îl suplimentați, nu mai treceți an, 
treceți numai S.F., fără nici un proiect. Acum, spunețimi vă rog fru
mos, ce faceți cu terenul de sport de la Cerghid? 
Dl. primar: Este făcut.
Dl. Culcear Florin: Întradevăr este foarte bună strategia, dar pentru 
un nivel de cls. A Va.
Dl. Ignat Gheorghe: În acest proiect este vorba de o strategie pe ter
men lung 2014  2020, trebuiau menționate mai multe lucruri și sper 
că se vor face: canalizare, școli, trotuare, parcuri în sate, școala din 
Cerghid imediat cade și nu e prinsă în strategie, terenul de sport 
trebuie finalizat.
Dl. Teleptean Vasile: Venim fiecare cu propuneri în funcție de viziu
nea fiecăruia și le trecem pe lista obiectivelor susținute până în 2020. 
În două săptămâni aduce fiecare propunerile pentru a avea timp să 
întocmească lista.
Dl. primar: Atunci amânăm proiectul și întro săptămână fiecare să 
vină cu propuneri la dl. Pătran.
Dl. preşedinte supune la vot amânarea proiectul de hotărâre prezen
tat, se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere  Botoș Iacob Dorinel.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 6 al ordinei de zi privind 
aprobarea instituirii unei taxe speciale de delimitare dintre instalațiile 
interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare ce se face la 
căminul de racord în orașul Ungheni și satele aparținătoare.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități socialculturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii și a 
comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și aviz nefavorabil 
din partea comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecție 
mediu și turism.

Dl. Botoș Iacob Dorinel: Eu am fosă septică și aici se cere aviz de la 
Apele Române și de la Mediu. În ce constă acest aviz? 
Dl. Duma Ioan Cosmin: Trebuie fosă ecologică. Ai nevoie de aviz + 
contract de vidanjare.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: În cazul în care se aprobă acest proiect, 
credeți că se vor lega la rețea mai mulți? 
Dl. primar: Avem foarte multe cereri.
Dna. Moldovan Crinișoara: În acest proiect de hotărâre intră și satele 
Vidrasău, Șăușa, Cerghid, Cerghizel, Morești, Recea?
Dl. primar: Toate satele, cu excepția Șăușa.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dacă pe Vidrasău nu este gata canali
zarea și stația de epurare, noi suntem obligați să venim să plătim 
această taxă?
Dl. primar: Nu.
Dna. Moldovan Crinișoara: Cei care au achitat taxa de canalizare 
până în prezent, de 1.450 lei și de 1 leu, ce se va întâmpla cu acele 
persoane?
Dl. primar: Cei care au plătit 1 leu, vor plăti diferența.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Pentru cei care au plătit 1 leu, vom fi nevoiți 
să le cerem conform legii, certificat de urbanism.
Dna. Moldovan Crinișoara: Eu am pus o întrebare dnei secretar, pe 
care o rog frumos sămi răspundă. Cei care au achitat 1 leu până la 
această dată sau 1.450 lei în baza unei hotărâri existente, începând 
cu data intrării în vigoare a noii hotărâri ce vor face?
Dna. secretar: Răspunsul se află în întrebarea pe care ați puso, sa 
plătit până la o anumită dată 1.450 lei, apoi 1 leu.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dar cei care au plătit 1 leu, sunt obligați 
să revină cu 1.250 lei?
Dna. secretar: Dar pentru cei care au plătit 1.450 lei există obligația 
să li se dea banii înapoi?
Dna. Moldovan Crinișoara: Păi nu. Este foarte greu și nu pot să aprob 
un lucru pe care lam aprobat înainte.
Dl. Trif Ioan: Când ați mințit cetățenii orașului Ungheni, când ați 
pus taxa de 1.450 lei sau când ați venit cu proiectul de hotărâre 
cu 860 lei, pe care lați retras de pe ordinea de zi sau acum când 
puneți 1.250 lei? Legat de fosa septică, astea sunt trecute aici ca o 
amenințare, să ne sperie pe noi că dacă nu se leagă cineva la canali
zare, va fi amendat.
Dl. Duma Ioan Cosmin solicită pauză. Dl. președinte solicită consi
lierilor aprobarea unei pauze de 10 min. 
Dl. Teleptean Vasile: Eu aș reveni încă o dată și zic că a fost un tra
ta ment, nu discriminatoriu, dar nu incorect. Adică blocurile și gos
podăriile care au fost în sistemul vechi  de canalizare, sau branșat 
și nu mai trebuie să plătească nici o taxă. Eu care am o fosă și acum 
trebuie să mă branșez, trebuie să plătesc. Am avut 1.450 lei, am 
avut 860 lei, alții au făcut branșament cu 500 lei, am cerut cu 0 lei, 
e greu să faci și cu 0 lei, acum avem 1.250 lei. Noi trebuie să găsim 
o soluție de mijloc sau de compromis, pentru că important este să 
se branșeze cât mai mulți, dar stația de epurare să o dăm unei regii, 
unde primăria va fi acționar majoritar. Stația de epurare ne toacă 
foarte mulți bani. Și ai alte priorități, ca primărie.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Fundamentarea făcută nu are nici un funda
ment. Taxa de 1.250 lei este foarte mare și din păcate nu se vor lega 
foarte mulți. Eu vă spun sincer că nu mă leg, dar ca să vă demonstrez 
că nu aveți dreptate voi vota acest proiect. Dar peste 4 sau 5 luni veți 
veni cu reducerea taxei.
Dl. Moldovan Ioan: Scopul acestui sistem de canalizare a fost pentru 
a reduce poluarea mediului. Noi dacă punem condiții la intrarea în 
acest sistem, sigur lumea va sta deoparte și nu se va branșa. Noi tre
buie săi taxăm pe cei care nu vor să se branșeze, pentru că aceia nu 
se leagă la sistemul de canalizare și vor polua mediu. 
Dl. Culcear Florin: Referitor la această taxă de branșare, dl. primar, 
dl. administrator public, dl. consilier, Executivul în speță, sunteți la 
Primărie în scopul de a ajuta oamenii, și pe cei nevoiași, și pe cei 
mai avuți, dvoastră credeți că aceasta este o măsură în folosul 
cetățeanului sau în detrimentul lui? Ne jucăm și vă jucați dea... azi 
taxă de 1.400 lei, mâine de 800 lei, poimâne de 500 lei, sau eliberat 
chiar și adeverințe cu 500 lei și cu 1 leu. Bănuiesc că mulți dintre 
dvoastră, și cei care au încasat, și cei care au adunat aceste încasări 
au fost și la cursuri de specializare. Deci, care este investiția în acest 
personal? Odată, plătim și 1 miliard de lei pentru cursuri de specia
lizare, când noi chiar nu știm ce vrem să facem, încasăm fiecare după 
bunul plac. În al doilea rând, pe domeniul public, încă o dată mai 
doriți să percepeți o anumită taxă de 1.250 lei. Până în 2010  2011, 
bugetul local a susținut și echipa de fotbal, și cultele, apx. până în 
15 miliarde lei, acum nu suntem în stare să susținem o branșare a 
localității Ungheni, care near costa undeva la 3 miliarde lei (ROL). 
Percepem acele impozite exagerate, maxime, trimitem oameni ca să 
recupereze bani, dar în folosul omului ce facem domnilor? Ați asfal
tat, întradevăr strada Mureșului, un lucru de apreciat, dar în rest ce 
ați mai făcut? Vă spun eu ce ați făcut: angajări și angajări. Dar cineva 
va trebui să dea explicații oamenilor care doresc branșarea și nu au 
bani. Stația de epurare este făcută la o capacitate anume, oamenii 
nu o să aibă bani să se branșeze, din moment ce nu au bani săși 
plătească nici impozitele. Concluzie: rușinică Executivului Primăriei, 
care nu este în stare să lucreze că construiască în folosul comunității.
Dl. primar: Eu vreau să vă pun la dispoziție documente care sunt în 
Primăria orașului Ungheni, respectiv o factură plătită de Primăria 
orașului Ungheni în valoare de 56.289,40 lei pentru 18 racorduri, 
adică 3.127 lei/racord. Deci de la 3.127 lei la 1.250 lei este diferență, 
este sub jumătate prețul. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 

Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan
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aprobă cu 8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă  Culcear Florin, Mol
dovan Ioan, Teleptean Vasile, Trif Ioan și 3 abțineri  Chirilă Otilia, 
Moldovan Crinișoara, Nyaradi Ioan, adoptânduse Hotărârea nr. 
55/28.10.2014.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 7 al ordinei de zi privind 
aprobarea dezlipirii imobiluluiteren înscris în C.F. nr. 50491/Un
gheni, nr. cad. 50491, în suprafață totală de 484003 m.p. din perime
trul islazului orașului Ungheni, în două parcele noi.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru activități socialculturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii și a 
comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico
financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și aviz nefavorabil 
din partea comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecție 
mediu și turism.
Dna. Moldovan Crinișoara: Referitor la acest proiect, am citit foarte 
atentă raportul și expunerea de motive, care după părerea mea se 
cam bat cap în cap. În expunerea de motive se zice că o parte din 
acest imobil în suprafață de 484.003 m.p. a fost inclusă în intravilan 
pentru activități industriale încă din anul 2004. La raport se zice 
că prin operațiunea de dezmembrare vor rezulta 2 loturi noi, lotul 
nr. 1 în suprafață de 30.000 m.p. cu destinația de teren intravilan 
și lotul nr. 2 cu suprafața de 454.003 m.p. asupra căreia nu se aduc 
modificări în privința destinației terenului. Care este intravilan și 
care este extravilan?
Dl. Ogrean Liviu: Totul este intravilan.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dar la cei 454.003 m.p. de ce nu se aduc 
modificări?
Dl. Ogrean Liviu: Pentru că nu se pune în discuție terenul respectiv.
Dna. Moldovan Crinișoara: Dar la cei 30.000 m.p. de ce li se dă desti
nația de teren intravilan, dacă în expunerea de motive zice foarte 
clar că a fost inclus în intravilan.
Dl. primar: A fost introdus în P.U.G.
Dna. Moldovan Crinișoara: Aici scrie „sub denumirea de teren pă șune 
Ungheni”, eu nu am înțeles cum e intravilan și teren pășune Ungheni.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Este pus între ghilimele, așa se numește 
„teren pășune”.
Dl. Trif Ioan citește ultima frază din raport. Cine vrea să se joace 
dea pășunile se poate juca. Mai întâi trebuie ca acei 30.000 m.p., 
fie pe raza orașului Ungheni, fie oriunde în țară, să fie constituiți ca 
pășune, așa spune ordonanța de urgență.
Dl. primar: Dl. Trif nu are dreptate, poate să confirme și dl. Telep
tean, pentru că și dânsul sa documentat de la dl. Jude. Vă rog dl. 
Teleptean.
Dl. Teleptean Vasile: Noi am avut o discuție, când a fost pus pentru a 
doua oară pe ordinea de zi dezlipirea și am stabilit un lucru: identifi
carea suprafeței și de la A.N.I.F. să ne dea în scris pașii carei avem de 
urmat, pentru că în final ei vin la recepție.
Dl. primar: În prima fază, se pune problema doar de o dezmembrare. 
După aceea vom parcurge pașii dispuși de instituțiile abilitate.
Dl. Culcear Florin: Până acum neați prezentat o firmă „Hell”, faimoa
sa firmă „Hell” interesată, acum nu mai spuneți absolut nimic, dar 
totuși doriți acea dezmembrare. Ce este atât de urgent, dl. primar? 
În raport scrie foarte frumos de strategia de dezvoltare, prevede 
dezvoltarea unor zone industriale unde agenții economici să poată 
presta anumite activități. Este un impediment dacă ar fi 48 ha. Pur 
și simplu vă interesează doar aceste 3 ha. Eu vă spun exact, pentru 

aceste 3 ha deja sa fost primit și comisionul, este deja dat și acum 
încercați să puneți presiune... Eu votul nul voi da.
Dl. primar: Mă lupt pentru această investiție pentru binele 
comunității din orașul Ungheni și bineînțeles a județului, taxele 
și impozitele vor veni la noi în buget. Nu putem bloca o astfel de 
investiție, pentru că știți foarte bine că învestițiile în acești 2 ani și 
jumătate sunt foarte puține în toată țara. Cred că ar trebui să ne 
bucurăm când avem o astfel de oportunitate să aducem un inves
titor, care să investească zece milioane de euro în orașul nostru + 
beneficiile pe care le va aduce ulterior orașului Ungheni. În al doi
lea rând, vreau să vă spun dl. consilier Culcear, că nu primim comi
sioane și mă pun la dispoziție să fiu anchetat, pentru că sigur veți 
face plângeri. Acestea sunt afirmații lipsite de bunul simț și lipsite 
de responsabilitate. Domnilor consilieri, aici nu forțează nimeni pe 
nimeni, însă eu vă rog să votați pentru orașul Ungheni. 
Dl. Moldovan Ioan: Acest proiect este adus a patra sau a cincea oară 
în fața consilierilor pentru aprobare. Am verificat investitorul propus 
de dl. primar, firma „Hell”, din bilanțul publicat pe siteul Ministeru
lui Finanțelor, 800.000 lei are datorie la 31.12.2013. Ce investiții face 
acela în Ungheni, cu asemenea datorii? Pentru mine este un foar te 
mare semn de întrebare că se insistă de către dl. primar. Vreau să 
pun o întrebare. Cineva a luat șpagă pentru terenul acesta, de vii cu 
el în față și nil proprui? Ca să ieșim din această situație încâlcită, noi 
am venit cu un proiect de hotărâre, și am propus ca toată suprafața 
de acolo, de 48 ha să intre întrun sistem, să se facă un parc industrial 
Ungheni 2. E o lucrare care nu se face întrun an sau doi, trebuie 
două sau trei legislaturi, 10  12 ani trebuie muncit pentru treaba 
aceasta. Trebuie să se facă un sistem unitar pentru drumuri, pentru 
alimentare cu curent, pentru apă și intră Consiliul Local ca acționar 
în acest sistem și lam împuternicit pe dl. primar în acest proiect de 
hotărâre să se ocupe de organizare. La ora actuală, în Parcul Indus

trial Vidrasău există parcele de teren disponibile, dacă vrea să vină 
cu investiție tot în această zonă, poate veni. 
Dl. primar: Este o firmă frumoasă, care vrea să aibă ieșire la E60, la 
sensul giratoriu, la autostradă, nu pot eu să le spun unde să vină.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, pen
tru care se votează cu 7 voturi pentru, 3 voturi împotrivă  Culcear 
Florin, Moldovan Ioan, Trif Ioan și 5 abțineri  Botoș Iacob Dorinel, 
Chirilă Otilia, Moldovan Crinișoara, Nyaradi Ioan, Teleptean Vasile. 
Nu se adoptă o hotărâre în acest caz, nefiind întrunit numărul de 
voturi necesar conform art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 8 al ordinei de zi privind 
aprobarea dezlipirii imobilului  teren înscris în C.F. nr. 52504/Un
gheni, nr. cad. 52504, în suprafață totală de 5700 m.p. din domeniul 
public al orașului Ungheni în două parcele noi.
Dl. primar: Este vorba de chioșcul de la școală, înscrierea lui în C.F.ul 
școlii ne împiedică să înaintăm cu proiectul de obținere a fondurilor 
europene. Nu sunt acceptate sarcini în cartea funciară. 
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri  Moldovan Crinișoara, 
Nyaradi Ioan, adoptânduse Hotărârea nr. 56/28.10.2014.
Cererea dlui. Iernuțan Gheorghe, înregistrată sub nr. 17.885/21.08.2014 
prin care solicită aprobarea unui loc de garaj în suprafață de 24 
metri pătrați din terenul orașului Ungheni, situat în fața casei lui. 
Se va reveni cu cererea însoțită de un plan de situație în ședința 
următoare, însă în principiu consilierii nu sunt de acord cu solici
tarea făcută.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şedinţa ordinară 
din data de 28 octombrie 2014 se încheie.

Preşedinte de şedinţă,   Secretar,
        Ogrean Liviu               Covrig Daniela

O parte dintre consilierii locali
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