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Se toarnă asfalt
în zona Blocuri-Gară

3
Elevii și preșcolarii din Ungheni,
o nouă activitate dedicată comunității

Școlile și grădinițele din Ungheni și satele aparținătoare
au derulat la finalul lunii octombrie o nouă activitate
dedicată sprijinului persoanelor aflate în situații grele,
cu probleme financiare sau sociale. Este vorba despre
prima acțiune din cadrul Srategiei Naționale de Acțiune
Comunitară, acțiune intitulată “ Dăruiește cu plăcere,
dacă ai cartofi și mere!”. Așa cum o arată și numele,
acțiunea i-a îndemnat pe copii să conștientizeze faptul
că în societate există și persoane care au nevoie de
ajutorul semenilor, persoane aflate în situații dificile
sau care au nevoie de ajutor prin diverse moduri.
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După mai multe săptămâni de lucru în zona Blocuri-Gară firma care execută
lucrările a ajuns și la turnarea primului strat de asfalt. Etapa așteptată de toți
cetățenii din zonă vine după ce lucrările la sectorul de canalizare pluvială au fost
încheiate. Prima stradă asfaltată a fost cea care duce spre calea ferată, urmând
ca în funcție de condițiile meteorologice să fie asfaltate și celelalte cinci străzi
cuprinse în proiect.

Înfrățire între Ungheni și localitatea Sipoteni
din Republica Moldova

Reprezentanții Primăriei Ungheni fac demersuri
pentru înfrățirea dintre orașul mureșean și localitatea
Sipoteni, din Republica Moldova, una dintre cele mai
dezvoltate localități rurale din această țară. Primăria
Sipoteni a adresat o invitație oficială reprezentanților
orașului Ungheni, dar și Consiliului Județean Mureș de
a participa la Hramul localității, în a doua jumătate a
lunii octombrie.

Bani pentru drumurile județene și comunale din Mureș
Județul Mureș a primit bani de la Guvern pentru drumurile
județene și comunale. Potrivit anexei la Hotărârea de Guvern
nr. 911/3.11.2015, judeţului Mureş i-a fost repartizată suma
de 11.790.000 de lei pentru finanțarea unor lucrări la
drumurile județene și comunale. La nivelul judeţului Mureş,
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se va face
în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor, de
către Consiliul Județean Mureş, după consultarea primarilor.
Alocarea pe județe a fondurilor a avut la bază două criterii:
repartizarea direct proporţională a banilor, în funcţie de
lungimea drumurilor din judeţul respectiv şi capacitatea
financiară. Reamintim faptul că prin OUG nr. 47/2015 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele
măsuri bugetare, sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru bugetele locale s-au majorat cu suma de
500 de milioane de lei, pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale. HG nr. 911/03.11.2015 privind
repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale a fost
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 823 din 4.11.2015.
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Pregătirea maşinii pentru iarnă
Iarna ne confruntăm de multe ori cu probleme
în ceea ce priveşte autoturismul, în mare parte
din cauza temperaturii foarte scăzute. De ce să nu
evităm o parte din aceste neplăceri? Acesta este
motivul pentru care vă propunem în continuare
o serie de sfaturi referitoare la verificarea maşinii,
pentru a evita aceste potenţiale probleme. Mici
amănunte de care trebuie să ţineţi seama pentru a
fi liniştiţi în ceea ce priveşte autoturismul.

sau turnaţi soluţie specială împotriva îngheţului
broaştelor. Procedaţi astfel seara, când aţi ajuns
acasă, când maşina este caldă, astfel puteţi fi sigur
că a doua zi veţi fi scutit de neplăceri. Dacă însă
observaţi că nu puteţi învârti cheia în broască,
nu forţaţi! Încercaţi să încălziţi cheia în mână, sau
apropiind-o de o brichetă aprinsă şi încercaţi din
nou deschiderea. Cea mai eficientă metodă este
folosirea unui spray.
Dacă aveţi sistem de închidere centralizată cu
telecomandă, verificaţi funcţionarea sistemului
asupra tuturor uşilor şi capotelor. Este bine să
pulverizaţi spray siliconic asupra chederelor, cu
uşile deschise - astfel, evitaţi îngheţarea şi “lipirea”
uşilor de chedere, la frig!

Anvelopele

Dacă anvelopele sunt “All Season”, puteţi să le folosiţi
şi iarna, dacă nu sunt prea uzate. Limita legală este
de 1.5 mm (dacă măsuraţi cu un şubler adâncimea
profilului, în partea cea mai uzată, nu trebuie să fie
mai mică de atât). O adâncime mai mare a profilului
nu aduce decât beneficii, atât la frânare cât şi la
menţinerea aderenţei în viraje. Dacă vreţi să fiţi însă
mai bine pregătit, anvelopele de iarnă dau cele mai
bune rezultate iarna. Puteţi schimba anvelopele de
vară cu cele de iarna, pe aceleaşi jante, însă cel mai
bine este să aveţi “roţi de iarnă”, incluzând şi jantele.

Bateria

Bateria este mult mai solicitată iarnă, pornirea
motorului necesitând un curent de 2-3 ori mai mare
decât vara; acest lucru este legat şi de tipul de ulei pe
care îl aveţi în motor. Indiferent însă de tipul de ulei,
vâscozitatea lui este mai mare când e frig şi motorul
este “învârtit” mai greu de demaror, solicitând mai
mult bateria. Trebuie să menajaţi bateria iarna,
folosind-o în mod raţional - asta înseamnă că
nu trebuie să porniţi instalaţia audio, degivrarea,
aeroterma climatizării pe viteză maximă, luminile,
ştergătoarele, toate simultan. Pe frig intens, dacă s-a
depăşit -8°C, este bine să aprindeţi farurile pentru
câteva minute pentru a “încălzi” bateria, înainte de a
acţiona demarorul. Apoi, când acţionaţi demarorul,
este bine să nu mai aveţi niciun consumator activat.
După pornirea motorului puteţi porni consumatorii,

Ştergătoarele de parbriz

Anvelopele sunt hotărâtoare în siguranța pasagerilor
însă nu abuzaţi, bateria trebuie să se poată încărca
în timpul mersului şi în regimul de mers prin oraş,
încărcarea nu este favorizată deloc (turaţii de relanti,
regimuri mici).

Antigelul

Întreţinerea normală a maşinii în service include
şi verificarea antigelului, totuşi, e bine să verificaţi
nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune.
Dacă, într-o situaţie de urgenţă, aţi completat cu
apă, e cazul să verificaţi densitatea antigelului din
motorul dumneavoastră. Acest lucru se face cu
motorul rece. Nu turnaţi niciodată antigel sau apa
rece în circuitul de răcire al motorului fierbinte!
Acest lucru poate distruge motorul instantaneu.
Verificaţi periodic temperatura motorului. Dacă
observaţi că temperatura este scăzută şi, cu cât
mergeţi mai repede, temperatura scade, termostatul

este defect şi trebuie să mergeţi la service.

Iarna, ştergătoarele de parbriz sunt victimele gheţii.
Când acţionaţi maneta de pornire a ştergătoarelor,
motorul electric al mecanismului este activat şi stă
sub tensiune, până când ştergătoarele realizează
mişcarea lor obişnuită.

Frâna de mână

Instalaţia de climatizare

Filtrul de polen trebuie să nu fie colmatat (înfundat),
reducând circulaţia aerului. Dacă maşina e prevăzută
cu rezistenţe de încălzire a parbrizului, verificaţi
funcţionarea lor; folosiţi-le numai când parbrizul
este îngheţat şi numai cu motorul mergând. Nu lăsaţi
instalaţia de ventilare sau climatizare să funcţioneze
cu motorul oprit. Nu lăsaţi dejivrarea lunetei pornită
mai mult decât este necesar. Consumul electric al
acestor rezistenţe este mare şi descarcă bateria.

Broaşte, încuietori, mânere,
geamuri electrice

Este bine să nu folosiţi frâna de mână când sunt
temperaturi scăzute! Puteţi avea surpriza neplăcută
a îngheţării cablului şi a imposibilităţii eliberării
frânei de mână, a doua zi, dimineaţa, când vreţi să
plecaţi de pe loc. De obicei, este suficient să lăsaţi
maşina în treapta a 1-a sau a-2-a. Dacă maşina este
parcată în pantă, puteţi să vă folosiţi de bordură,
bracând roţile, astfel încât tendinţa de a pleca la vale,
este împiedicată de roţile bracate, care se sprijină în
bordură (dacă parcaţi la vale, pe partea dreaptă a
drumului, cu faţa spre coborâre, puteţi roti volanul
spre dreapta, iar dacă parcaţi în pantă, cu fata spre
urcare, puteţi roti volanul spre stânga).

Toate aceste accesorii devin o mare problemă pe
frig, mai ales combinat cu umezeala. Dacă folosiţi
cheia pentru a descuia maşina, pulverizaţi spray

Sursa:
www.informatiiauto.ro

Câteva sfaturi pentru Postul Crăciunului
Începând cu data de 15 noiembrie, creştinii ortodocşi au intrat în
Postul Crăciunului, al doilea ca importanţă după Postul Paştelui. Postul
Crăciunului, care durează şase săptămâni (din data de 15 noiembrie
și până la 24 decembrie), îi pregăteşte pe credincioşi pentru marea
sărbătoare a Naşterii Domnului Iisus Hristos.

Semnificația Postului
are rădăcini în Vechiul Testament

Semnificaţia postului are rădăcini în Vechiul Testament, deoarece
personajele biblice printre care Noe, Moise și David se regăsesc
petrecând multă vreme în post și rugăciune. Cu toții așteptau
venirea lui Mesia, se rugau pentru iertarea păcatelor şi pentru a
obține ajutor divin în misiunea lor de conducere a poporului ales.
La început, creştinii nu posteau în acelaşi mod, iar numărul zilelor de
post erau diferite în funcţie de zonele geografice. La Sinodul Local din
Constantinopol, care a avut loc în anul 1166 în timpul patriarhului
Luca Chrysoverghi, s-a hotărât că durata Postului pentru Naşterea
Domnului Hristos, în Bisericile Ortodoxe, să fie de 40 de zile, începând
cu data de 15 noiembrie. Primele dovezi scrise, privind respectarea
perioadei de înfrânare trupească şi alimentară în timpul Postului, au
apărut în secolele IV- V, de la Fericitul Augustin şi de la Episcopul

Leon cel Mare al Romei. De la aceștia au rămas nouă cuvântări rostite
referitoare la acest post.

Creștinii postesc ținând seama de anumite criterii

Pe parcursul postului, creștinii țin seama de anumite criterii. În timp
ce unii postesc din respect pentru vechile tradiţii, alţii urmează
Postul fiind convinși că vor fi mai sănătoși. Mulți postitori practică
acest exercițiu de purificare sufletească și trupească, fără abateri
de la ritualul corect, din evlavie pentru marea sărbătoare a Nașterii
Domnului Iisus Hristos. Sfinții Părinți spun că pentru a împlini un post
desăvârșit, postitorul trebuie să respecte Postul spiritual ( sufletesc)
împreună cu Postul trupesc (de hrană). Biserica vorbeşte despre Postul
Crăciunului ca despre un Post al Bucuriei care anticipează Naşterea
Mântuitorului Iisus. Pentru a împlini Postul Spiritual, credincioşii
trebuie să respecte anumite ritualuri religioase: să se roage pentru
liniştea sufletească a întregii familii, a rudelor și prietenilor care trăiesc
momente de cumpănă. Rugăciunile din timpul Postului se referă
și la iertarea greşelilor făcute cu voie şi fără de voie. De asemenea,
în timpul Postului Spiritual credincioșii trebuie să se roage pentru
îmblânzirea duşmanilor ştiuţi şi neştiuţi, să participe la slujbele
rânduite în timpul Postului, să se sfătuiască cu duhovnicul lor și să

Postul Crăciunului
se lepede de mânie, de minciuni sau de jurământul mincinos. Toate
aceste practici religioase îi ajută pe credincioși să-și vindece rănile
trupești și sufletești.
Sursa:
Click.ro

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.
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Elevii și preșcolarii din Ungheni,
o nouă activitate dedicată comunității

Campaniile pentru comunitate,
o tradiție la Ungheni

Cei mici sunt obișnuiți de mici
să doneze pentru semenii lor

Școlile și grădinițele din Ungheni și satele
aparținătoare au derulat la finalul lunii octombrie
o nouă activitate dedicată sprijinului persoanelor
aflate în situații grele, cu probleme financiare sau
sociale. Este vorba despre prima acțiune din cadrul
Srategiei Naționale de Acțiune Comunitară, acțiune
intitulată “ Dăruiește cu plăcere, dacă ai cartofi
și mere!”. Așa cum o arată și numele, acțiunea
i-a îndemnat pe copii să conștientizeze faptul
că în societate există și persoane care au nevoie
de ajutorul semenilor, persoane aflate în situații
dificile sau care au nevoie de ajutor prin diverse
moduri. “În cadrul acțiunii derulate între 26 și 30
octombrie au fost implicați voluntar elevi ai Școlii
Gimnaziale Emil Drăgan din Ungheni și elevi din
școlile și grădinițele din Șăușa, Morești, Cerghizel,
Vidrasău și Cerghid. Cartofii și merele dăruite au
fost depozitate în cutii, iar la sfârșitul săptămânii
au fost donate Centrului Medical Psihosan din
Ungheni și adăpostului pentru victimele violenței
în familie din cadrul Centrului pentru Prevenirea,
Monitorizarea și Combaterea Violenței în Familie
din Tîrgu Mureș. Acesta din urmă oferă gratuit
consiliere psihologică și juridică, asistență socială
și adăpost de urgență. Victimele pot apela cu
încredere la nr.de tel.0265255931” a declarat prof.
înv. Gabriela Mona Giurgea, coordonator local
S.N.A.C.
Activitatea a fost una de succes datorită
implicării copiilor din școlile din Ungheni și satele
aparținătoarte, cadrelor didactice, voluntarilor
din cadrul campaniei și părinților, care au înțeles
importanța unui asemenea gest pentru dezvoltarea
spiritului civic. Școlile și grădinițele din Ungheni au
o experiență vastă în ceea ce privește implicarea în
activități umanitare sau dedicate comunității locale.
Fiecare elev din Ungheni a participat la cel puțin
o activitate prin care a făcut un bine semenilor și
celor aflați în nevoie.

Din inimă pentru cei care au nevoie

Împreună pentru o lume mai bună

Copiii au dăruit din inimă

Prevenirea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece
În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea
numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii
de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate
de îngheţ şi înzăpeziri. De aceea, o mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din
timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de
urgenţă specifice sezonului rece.
Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului
rece, cetăţenii vor adopta următoarele măsuri:
În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:
- înainte de utilizare sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor
arse vor fi verificate amănunţit, reparate şi curăţate;
- în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează
cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
- nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de
1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele
cu acumulare de căldură;

În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:

- distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele
combustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;
- pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un
postament termic izolator; acest postament va depaşi perimetrul
sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.
Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se
va avea în vedere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a
instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturânduse orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;

La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală:

- montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală
se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens;
- la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee
executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi
de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile;
- conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi
menţinute în permanenţă perfect etanşe.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii pe care frigul îi va ţine mai mult pe lângă şi în casă se vor respecta următoarele:

- copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există
sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat,
în stare de funcţionare;
- copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri,
brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
- nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de
furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce
incendii;

Respectă câteva reguli simple și evită incendiile
- copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic
(fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa
adulţilor;
- nu folosiți artificiile la o distanţă mai mică de 50 de metri de blocurile
de locuit sau gospodării;
- nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau lumânări,
supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-i lăsaţi singuri în casă;
- nu lăsaţi copiii să aprindă lumânări în bradul de Crăciun, să folosească
petarde, artificii sau pocnitori;
- asiguraţi-vă că petardele şi pocnitorile interzise prin lege nu vor fi
utilizate şi explicaţi copiilor riscurile la care se expun cât şi tragediile
pe care le pot produce acestea.
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Înfrățire între Ungheni și localitatea Sipoteni
din Republica Moldova
Reprezentanții Primăriei Ungheni fac demersuri
pentru înfrățirea dintre orașul mureșean și
localitatea Sipoteni, din Republica Moldova, una
dintre cele mai dezvoltate localități rurale din
această țară. Primăria Sipoteni a adresat o invitație
oficială reprezentanților orașului Ungheni, dar și
Consiliului Județean Mureș de a participa la Hramul
localității, în a doua jumătate a lunii octombrie.
Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan nu a
putut onora invitația la eveniment și l-a delegat
pe cunoscutul artist de muzică populară, Ovidiu
Furnea, să reprezinte comunitatea la Sipoteni,
peste Prut. Consiliul Județean a fost reprezentat
de consilierul Ioan Șopterean, care a prezentat la
Sipoteni dorința de bună colaborare a Consiliului
Județean Mureș cu administrațiile locale din
Republica Moldova.

Îndemn la înțelegere și colaborare

Ambii delegați din județul Mureș au prezentat un
mesaj de colaborare pe diverse proiecte, în Republica
Moldova. Ovidiu Furnea a transmis mesajul
primarului Victor Prodan, acela de deschidere spre
cooperare, în special în domeniul cultural. Înfrățirea
celor două localități a fost discutată și încurajată
pe parcursul zilei în care Sipoteniul a aniversat
prima atestare documentară. “Trebuie să recunosc
faptul că după ce am trecut granița m-a încercat
un sentiment ciudat, dar în același timp și plăcut,
deoarece pentru mine Republica Moldova este sau
cel puțin era un tărâm necunoscut. Am descoperit
acolo oameni primitori, ospitalieri, călduroși și să nu
uităm că vorbim aceeași limbă. Am fost încântat de
propunerea și încrederea oferită de către primarul
orașului Ungheni, Victor Prodan. Am încercat ca pe
tot parcursul vizitei să reprezint cât mai bine modul
în care comunitatea din orașului Ungheni tratează

Biserică în construcție
la Sipoteni

Delegații reunite de ziua comunității

colaborările pe proiecte culturale sau din alte
domenii. Scopul acestei vizite de 3 zile la Sipoteni a
fost acela de a încuraja un gând, o dorință de înfrățire
a comunei Sipoteni cu orașul Ungheni. Primarul
comunei, domnul Vasile Rața și tânărul viceprimar
Serghei Lazarchevici, ne-au primit cu toată căldura
și ne-au prezentat toată localitatea. Am aflat că
numărul de locuitori se apropie de al nostru, în jur
de 7400, am vizitat șantierul unei frumoase biserici,
deasemenea am văzut investiții serioase la sistemul
de canalizare a apelor menajere, cât și la Stația
de epurare a comunei. Am participat la o slujbă
religioasă alături de săteni. Primăria a organizat
și un spectacol folcloric în cinstea comunei, unde
bineînțeles, alături de domnul Nelu Șopterean am
îmbrăcat portul popular mureșean și am bucurat
sufletul sipotenenilor cu câteva cântece din Ardeal.
Și la ei tradiția, portul popular și obiceiurile sunt
extrem de apreciate și se luptă pentru conservarea
lor. I-am cunoscut pe membrii Ansamblului de

Ziua Națională a României

Ovidiu Furnea și primarul localității

dansuri și cântece din comună, echipa de fotbal,
Fanfara localității, corul de elevi și profesori al
școlii, dar și numeroasele grupe de arte marțiale.
A fost o vizită benefică, nu doar pentru mine, ci
pentru experiența și viitorul orașului nostru în ceea
ce privește cooperarea cu alte localități de peste
hotare” a spus artistul Ovidiu Furnea la întoarcerea
de la Sipoteni.
Așa cum era de așteptat, edilul localității Sipoteni
a transmis o scrisoare de mulțumire în care este
prezentată recunoștința față de acceptarea invitației
făcute și speranța într-o bună colaborare și pe viitor.

Date despre localitatea Sipoteni,
Republica Moldova

Sipoteni este o localitate din Raionul Călărași,
Republica Moldova, pe șoseaua Călărași–Ungheni,
la 12km de centrul raionului și 58km distanță de
Chișinău. Localitatea este menționată documentar
în 1585. Comuna Sipoteni este una dintre cele
mai mari comune de pe teritoriul Moldovei,
cu o populație de circa 7500 de locuitori. Aici
activează circa 25 de unități comerciale, o brutărie,
o moară, o oloiniță, o fabrică avicolă, o fabrică de
producere a sucului de mere, o fabrică de vinuri,

o fabrică de prelucrare a lemnului, o stație de
alimentare cu petrol, o stație de alimentare cu
gaz și un număr mare de fermieri care se ocupă
cu prelucrarea terenurilor agricole de pe teritoriul
comunei. În Sipoteni există 4 păduri peisagistice,
3 de foaiase și o pădure de pini. Are un lac mare
și un râu de 3—km pe nume Pojarnița. Satul a
fost creat de cinci familii boierești, care au ajutat
la formarea economiei satului si agriculturii. În
1904 satul avea 245 case, cu o populație de 2920
persoane și o școală rusă. Țăranii posedau pământ
de împroprietărire 400 desetine. Proprietara cu
numele Sofie Budde avea 1128 desetine. Înfară de
țărani, la Sipoteni sunt și răzeși români, care posedă
1989 desetine de pământ. În Biserică se păstrau
cărți vechi: Evanghelie (1775), Antologhion (1755),
Octich (1774), Triod (1747). Erau trei cimitire cu
pietre sepulcrale foarte vechi. Primele construcții
al traseului Ungheni-Chișinău care trecea pin
Sipoteni, au început în anul 1955. Principalele
sporturi practicate în Sipoteni sunt fotbalul și
hocheiul. Satul are echipa sa de fotbal care îl
reprezintă în Divizia B, fiind denumită FC Codru
Sipoteni. Hocheiul este practicat iarna deoarece
atunci îngheață apa în lacuri. Nu există o echipă
oficială, dar este practicat în rândul tinerilor.

Nașterea Ta, Hristoase

Dragi locuitori ai orașului Ungheni și ai satelor aparținătoare,
Șăușa, Cerghid, Cerghizel, Morești, Recea și Vidrasău,
PRIMĂRIA ORAȘULUI UNGHENI ȘI CONSILIUL LOCAL UNGHENI
vă invită marți, 1 Decembrie, la sărbătoarea dedicată
Zilei Naționale a României.
Evenimentul va debuta la ora 14.30 cu o ceremonie solemnă
la Monumentul Eroilor din fața Primăriei.

Primăria orașului Ungheni și Consiliul Local Ungheni vă invită
la a treia ediție a Festivalului de Colinde “Nașterea Ta, Hristoase”.

În aceeași zi, începând cu ora 15.00, sunteți invitați la un spectacol de muzică populară
patriotică, de Ziua Națională a României.

Spectacolul va avea loc duminică, 6 decembrie, la Căminul Cultural Ungheni.

Vă așteptăm cu drag!

Vom simți împreună magia sărbătorilor de iarnă!
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Se toarnă asfalt în zona Blocuri-Gară
După mai multe săptămâni de lucru în zona Blocuri-Gară firma care execută lucrările a ajuns și la turnarea primului strat de asfalt. Etapa așteptată de toți
cetățenii din zonă vine după ce lucrările la sectorul de canalizare pluvială au fost încheiate. Prima stradă asfaltată a fost cea care duce spre calea ferată, urmând
ca în funcție de condițiile meteorologice să fie asfaltate și celelalte cinci străzi cuprinse în proiect. “Am ajuns la un stadiu important din punctul de vedere
al așteptărilor pe care locuitorii din zona Blocurilor le aveau de la Primăria Ungheni. Este vorba despre turnarea asfaltului, iar acest lucru nu poate decât să
mă bucure. Am reușit să turnăm asfaltul pe una dintre străzile principale cuprinse în proiect înainte ca vremea rea să vină în județul Mureș. Ceea ce le-am
explicat însă cetățenilor a fost faptul că și celelalte lucrări, care au fost executate până în prezent, sunt extrem de importante pentru a avea un proiect bine
făcut, o lucrare rezistentă și reușită. Vom continua în același timp cu lucrările, așteptăm ca firma constructoare să reușească turnarea asfaltului și pe alte
străzi din zonă înainte de venirea înghețului. Principalul mesaj pentru toți locuitorii din Ungheni este unul de mulțumire pentru că au înțeles situația până
acum și au trecut peste perioada în care se circula foarte greu în zona Blocuri-Gară” a declarat primarul de Ungheni, Victor Prodan.
În anul 2015 Consiliul Local a alocat 1,9 milioane de lei pentru asfaltarea
și modernizarea străzilor și trotuarelor din Zona Blocurilor. Termenul
de finalizare a lucrării este 31 decembrie 2015. Proiectul tehnic al
acestei lucrări a respectat în detaliu prevederile Legii nr. 10/1995,
denumită “Legea privind calitatea în construcţii”. În zona Blocuri-Gară
sunt prevăzute spre modernizare 6 străzi, aflate în prezent într-o stare
avansată de degradare. Străzile propuse pentru modernizare au o
lungime totală de 1.012 m. Lăţimea părţii carosabile este de 5,50 m,
iar a platformei de 6,50 m şi variabilă în unele zone. Cele 6 străzi nu
erau prevăzute cu şanţuri pentru colectarea apelor pluviale, motiv
pentru care lucrările au început cu realizarea reţelei de canalizare
pluvială. Odată cu lucrările la partea de canalizare pluvială au apărut
diverse probleme de ordin tehnic, iar acestea au dus la prelungirea
timpului de execuție.

Caracteristicele lucrării

Potrivit proiectului tehnic al lucrării din zona Blocurilor din Ungheni,
circulația în oraș se desfășoară pe o rețea de drumuri județene
comunale, străzi și ulițe . Străzile propuse pentru reabilitare se află
în prezent într-o stare continuă de degradare, constituind un pericol
permanent pentru circulația vehiculelor, având sistemul rutier realizat
dintr-o pietruire existentă permeabilă pe strada 1 și o dală betonată,
cu strat de uzură parțial din BA16, pe celelalte 5 străzi. Scurgerea
apelor de pe amplasamentul străzilor
se realizează, pe ambele părți, către
sistemul de canalizare pluvială. Din
cauza lucrărilor la canalizarea menajeră
și a pietruirilor realizate recent, apa
stagnează pe platforma străzilor
înfiltrându-se în corpul străzilor,
acesta devenind greu practicabil.
Majoritatea acceselor la proprietăți
nu sunt realizate în conformitate cu
normativele în vigoare.
În timpul secetos o cantitate mare
de praf se produce în zona străzilor,
astfel se reduce vizibilitatea și produce
poluarea aerului, iar în perioadele

ploioase noroiul și apa care se acumulează în gropi pun în pericol
siguranța participanților la trafic. Străzile propuse pentru modernizare
a o lungime totală de 1.012,10m și sunt împărțite după cum urmeaza:
- strada (ax) 1 - lungime totală de 159,25m
- strada (ax) 2 - lungime totală de 406,29m
- strada (ax) 3 - lungime totală de 66,92m
- strada (ax) 4 - lungime totală de 73,55m
- strada (ax) 5 - lungime totală de 113,93m
- strada (ax) 6 - lungime totală de 192,16m
Lățimea părții carosabile este de 5,50m, iar a platformei este de 6,50
m și variabilă în unele zone. Din punct de vedere funcțional, străzile
studiate sunt de interes local. Datorită stării tehnice actuale, accesul
autovehiculelor se desfășoară greu pe aceste străzi. Execuția lucrărilor
de modernizare vor asigura circulația în condiții de siguranță și confort
sporit pentru vehicule.

Wizz Air anunță o nouă rută
din Tîrgu Mureș spre Karlsruhe/Baden-Baden
Bucureşti, 2 noiembrie 2015 – Wizz Air, cea mai mare companie
aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, anunţă astăzi o
nouă rută cu plecare de la baza sa din Târgu Mureş spre Karlsruhe/

Baden-Baden în Germania. Cursa, care va fi operată de două ori pe
săptămână, va avea prima plecare pe 23 martie, miercuri, urmând ca
apoi să fie programată în fiecare zi de luni şi vineri. Noua rută Wizz
Air este cea de-a patra cursă low–cost între Tîrgu Mureş şi Germania
după Dortmund, Frankfurt Hahn şi München-Memmingen.
Baden-Baden, oraşul balnear din sud-estul Germaniei, aşezat aproape
de graniţa cu Franţa şi Elveţia, este o destinaţie populară atât pentru
complexurile sale cu izvoare termale, cât şi pentru parcul său tematic
Europa-Park, al doilea ca popularitate din Europa.
Biletele pentru noua rută încep de la 109* lei şi sunt deja disponibile
pe wizzair.com.

Tamara Mshvenieradze, Corporate Communications Manager
Wizz Air a declarat: “Odată cu lansarea noii rute între Tîrgu Mureș
și Karlsruhe/Baden-Baden oferim zboruri către 4 aeroporturi din
Germania de la baza din Târgu Mureș. Clienții noștri se pot bucura
de tarife scăzute și de servicii de calitate oferite de echipajele noastre
române în fiecare zi. Pagina noastră de Internet și aplicațiile pentru
smartphone sunt cele mai bune metode pentru a rezerva rapid un loc
cu tarif mic și pentru a selecta alte servicii dorite, pentru un plus de
confort. Suntem nerăbdători să le urăm bun venit multor noi vizitatori
în România și să transportăm mai mulți călători români în interes de
afaceri sau pentru relaxare, cu aeronavele noastre moderne A320.”

Ruta nouă Wizz Air din Tîrgu Mureș:
Rută

Zile de operare

Start

Tarife de la*

Tîrgu Mureș – Karlsruhe/
Baden-Baden

luni, vineri

23 martie 2016

109 LEI
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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. 6369 din 28.10.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 28.10.2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 14 consilieri
locali, şedinţa fiind legal constituită. Participă la ședința consiliului
dl. Pătran Aurelian, administrator public și dl. Alb Ioan, coordonator
Poliția Locală Ungheni. Dl. primar nu este prezent la ședința Consiliului.
Întrucât ședința Consiliului Local a început mai târziu decât ora
stabilită, dl. consilier Moldovan Ioan, prezent în sală la ora anunțată,
alege să plece înainte de începerea ședinței.
Dl. Culcear Florin, prezintă Convocatorul nr. 6281 din 23.10.2015
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 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind înființarea și organizarea Serviciului
Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului Local al orașului
Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1
la H.C.L. Ungheni nr. 59 din 16.12.2014 privind stabilirea impozitelor
și taxelor locale pentru anul 2015 în orașul Ungheni - iniţiator primar
Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul școlar 2015
- 2016 a reprezentanților Consiliului Local al orașului Ungheni ca
membri ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Emil
Drăgan” Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contravalorii
alocației valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul
Poliției Locale Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
6. Diverse.
Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței
ordinare a Consiliului Local din data de 29.09.2015 și se aprobă cu 13
voturi pentru și 1 abținere - Trif Ioan (este nemulțumit de cuprinsul
ultimei fraze din procesul verbal supus aprobării, susținând că pe
înregistrare nu se poate vedea că membrii Consiliului Local sunt
indignați și că nu toți consilierii au fost indignați).
Dl. președinte de ședință supune la vot ordinea de zi care se
aprobă cu 14 voturi pentru.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 al ordinei de zi
privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2015.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei
de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local
Ungheni.
Dl. Trif Ioan: - La cap.5102, art. 200106 se suplimentează cu 4.000
lei pentru tonere la imprimante, piese de schimb calculatoare - și
noi am mai fost prin primărie, dar atâția bani pentru schimb de
calculatoare, chestii de schimb pentru calculatoare, tonere; legat
de această problemă am să prezint în Consiliu Local, la momentul

Lucrările din Ungheni, dezbătute de consilierii locali

Aleșii din Ungheni au solicitat trotuare și drumuri mai bune
potrivit, exact cum toți banii din buget se duc la clientela politică a
PNL-ului, precum și acești bani tot la clientela politică a PNL-ului merg,
- La cap. 61020304, art. 200109 se suplimentează cu 2.000 lei
pentru plăți colaboratori la Poliția Locală - pentru ce sunt acești bani?
- La cap.670206, art. 5912 susținerea cultelor se suplimentează
cu suma de 35.000 lei - nu am nimic împotrivă, dar unde merg acești
bani, la cine? Nu știm cine are cerere depusă pentru culte?
- La cap.670250, art. 203030 bani pentru pachetele de Crăciun
ale elevilor - este foarte bine că se dau în fiecare an, dar efectiv nu
știu câți bani s-au aprobat deja pentru școală și nici nu vă interesează,
d-lor consilieri, unde se duc acești bani.
- La cap. 700250, art. 200104 Apă Canal se suplimentează cu
suma de 9.000 lei pentru diverse lucrări la sistemul de apă-canal de
la blocuri de pe raza orașului Ungheni - acum s-a făcut canalizarea
nouă la blocuri, pentru ce mai trebuie bani la fiecare rectificare de
buget, ce se face cu acești bani? Să vină cu referat în Consiliul Local
să vedem pentru ce se cheltuiesc acești bani.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: De atâtea ori am spus, când se face un
buget sau o rectificare de buget, măcar în paranteză să fie scris ce
reprezintă sumele respective sau se pot face referate, pentru că lumea
vrea să știe pentru ce se folosesc acești bani.
Dl. Culcear Florin: Aș propune și cred că așa vom și face, ținând cont
că sunt și președinte de ședință, de câte ori vor fi rectificări de buget,
în cazul în care nu se stipulează în proiectul de hotărâre, va fi cineva
de la contabilitate să ne prezinte materialul și să ne dea răspunsuri.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Ieri, când s-au întrunit comisiile, dna.
contabilă a fost chemată în cadrul comisiilor.

Dl. Culcear Florin: Acest proiect de hotărâre cu rectificarea de
buget a fost și la alte comisii?
Dl. Duma Ioan Cosmin: Da. La ultima ședință a fost invitată dna.
contabil șef, dna. Huza, să răspundă întrebărilor colegilor.
Dl. Culcear Florin: Eu insist cu propunerea mea. Încercăm ca
proiectele de hotărâre cu rectificarea bugetului să fie trecute printre
primele pe ordinea de zi și să participe o doamnă de la contabilitate.
Dl. Trif Ioan: Eu când am fost la școală și am vorbit cu doamna
director, a spus că a făcut referate și le-a trimis la primărie. Degeaba
le ține la contabilitate, referatele trebuie să vină în Consiliul Local și
atunci nu mai există suspiciuni.
Dl. Teleptean Vasile: Duminica trecută am avut o întâlnire cu
preotul ortodox din Morești, nu în calitate de consilier, ci de specialist,
pentru problema capelei. Biserica ortodoxă, Biserica reformată
și Biserica adventistă împreună au hotărât că sunt de acord să
construiască o capelă, s-a făcut o evaluare, s-a depus la Primărie o
cerere și acum trei ședințe am hotărât ca pasarela să fie dezmembrată
de către oamenii din Morești și dl. Sâmpetreanu de la balastieră și
valorificată, iar banii vor fi donați pentru capelă. Capela nu-i făcută
numai pentru ortodocși, ci pentru întreaga comunitate.
Dna. Somodi Anna Maria: Ați fost la școală să vedeți, știu că dl.
Trif a fost, ce s-a întâmplat în ultimii ani, câtă transformare, cât bun
gust și cât de extraordinar s-a tranformat școala? Femeia aceasta s-a
rupt în două ca să facă din nimic, aproape, ceva extraordinar. Și în ziar
a apărut că este ilegal, dar haideți să spunem și asta, că este frumos,
că este pentru copiii noștri și s-a făcut cu costuri mici.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se
aprobă cu 13 voturi (Trif Ioan nu votează întrucât părăsește sala de
ședințe pentru scurt timp), adoptându-se Hotărârea nr. 62/28.10.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind
înființarea și organizarea Serviciului Public de Asistență Socială în
subordinea Consiliului Local al orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei
comisii din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. Trif Ioan: Știți bine că acest proiect de hotărâre este pentru a
5-a sau a 6-a oară în Consiliul Local și de fiecare dată a fost respins.
Nu mi se pare corect ca la 100 de asistați social, pe lângă că sunt 3
persoane angajate, să mai pui și șef serviciu. Și la Cristești, și la Sâmpaul
tot atâția asistați social au și este angajată o singură persoană. Până
acum a funcționat și fără șef serviciu. Cu acești bani se pot face sute
de metri de trotuare în Ungheni și pe satele aparținătoare, cu acești
bani care se dau la acest șef de serviciu. Unul dintre motivele pentru
care au fost dați afară cei trei consilieri este că nu au votat acest
proiect, au socotit că nu e necesar acest șef serviciu. Și acum, după
noua lege, probabil că o să mai scadă numărul asistaților social și nu
se justifică acest șef serviciu.
Dl. Ignat Gheorghe: Sunt de acord cu dl. Trif că trebuie trotuare,
dar pe partea cealaltă nu sunt de acord absolut deloc. Noi trebuie să
fim contra cuiva ca să avansăm pe cineva, să-i dăm salarii mai mari,
noi ar trebui să luptăm pentru toți oamenii, pe toți ar fi bine să-i
promovăm în funcții, dacă are calități să fie șef.
Dl. Culcear Florin: Despre ce persoană e vorba? Aici e vorba de
înființarea unui serviciu care presupune unele cheltuieli.
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Dl. Ogrean Liviu: Aici este vorba de înființarea și organizarea
Serviciului Public de Asistență Socială, care se organizează la nivel
de birou, deci nu va fi serviciu, și dacă bine ați reținut din raportul
de specialitate, nu se va angaja nici un om în plus, dimpotrivă se va
aduce un muncitor și expertul local pentru romi la acest birou, și ca
atare, dacă va fi un șef birou, pentru că va fi nevoie să coordoneze
activitatea pentru că sunt mai multe domenii de activitate, va lua
în plus cca. 100 - 200 lei/lună. Pentru suma aceasta, eu zic că este
necesar și important să responsabilizăm om din cadrul biroului care
să răspundă și să decidă. Eu sunt pentru și vă rog să votați favorabil.
Dna. Pop Otilia: Eu lucrez din anul 2001 în cadrul Serviciului de
Asistență Socială Tîrgu Mureș și vă spun că cineva trebuie să-și asume
responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în cadrul serviciului,
pentru că altfel funcționarii dau vina unul pe celălalt. Nu cunoașteți
volumul de muncă din cadrul unui serviciu de asitență socială.
Dl. Teleptean Vasile: Putem tranșa foarte simplu treaba, facem
un serviciu cu responsabil, nu cu șef, la responsabil nu trebuie bani.
Eu am senzația că ne luptăm de trei ședințe să facem serviciu, dar
de fapt ne luptăm pentru șef serviciu, care va avea o indemnizație în
plus, deci este vorba de bani în plus.
Dl. Culcear Florin: Nu e vorba de bani, e vorba să mai creăm
ceva inutil.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat,
se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Teleptean Vasile
și 3 abțineri - Culcear Florin, Gyulai Jozsef, Trif Ioan, adoptându-se
Hotărârea nr. 63/28.10.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 al ordinei de zi
privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. Ungheni nr. 59
din 16.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2015 în orașul Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor două
comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea
făcută, se aprobă cu 14 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.
64/28.10.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 al ordinei de zi privind
numirea pentru anul școlar 2015 - 2016 a reprezentanților Consiliului
Local al orașului Ungheni ca membrii ai Consiliului de Administrație
al Școlii Gimnaziale „Emil Drăgan” Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei
de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii din
cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dna. Buta Monica Valentina propune reînnoirea mandatului
pentru cei trei membrii ai Consiliului Local numiți anul trecut, respectiv
Duma Ioan Cosmin, Gyulai Jozsef și Teleptean Vasile.
Dl. Gyulai Jozsef solicită înlocuirea sa cu un alt membru al
Consiliului Local și propune numirea dnei. Somodi Anna Maria.
Dl. Trif Ioan propune următorii consilieri: Boar Silvia, Ignat
Gheorghe și Somodi Anna Maria.
Întrucât dl. Gyulai Jozsef refuză numirea sa, dl. președinte de
ședință supune la vot cea de-a două propunere, care se aprobă cu
13 voturi pentru și 1 abținere - Trif Ioan, adoptându-se Hotărârea
nr. 65/28.10.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 al ordinei de zi privind
aprobarea actualizării contravalorii alocației valorice a normei de hrană
pentru personalul din cadrul Poliției Locale Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei

Problema canalizării, dezbătută în Consiliul Local
comisii din cadrul Consiliului Local Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea
făcută, se aprobă cu 14 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.
66/28.10.2015.
Diverse:
Dl. Teleptean Vasile: - necesitatea unui trotuar de la dna. Ghilea la
stația de autobuz, în special pentru cetățenii care locuiesc la blocuri;
- accelerarea lucrărilor de la blocuri pentru a putea finaliza până
la 31.12.2015;
- stabilirea unei date pentru recepția dispensarului de la Vidrasău;
- cererea dnei. Suci Elena.
Dl. Trif Ioan: - notificarea Prefecturii cu privire la Hotărârea
Consiliului Local privind rectificarea bugetului local din luna octombrie
pe care o consideră ilegală;
- în urma controlului efectuat de DNA în luna mai, o persoană din
cadrul Primăriei Ungheni are următoarele capete de acuzare: conflict
de interese, luare de mită și spălare de bani; mai există o persoană
care este complice la luarea de mită și evaziune fiscală;
- se fac presiuni asupra membrilor PSD: cineva l-a reclamat la
Poliția Locală pe dl. Bercea de la Șăușa pentru că a ajutat pe cineva
să-și facă acoperișul la casă;
- pentru lucrarea de asfaltare de la blocuri banii au fost aprobați în
luna ianuarie, lucrarea a început în luna august (la licitație a participat
o singură firmă, care a și câștigat licitația); firma are alte lucrări realizate
pe fonduri europene, unde are termen de finalizare a lucrării pentru
că altfel o penalizează, iar la noi lucrarea este din bugetul local și aici
nu-l penalizează nimeni dacă nu face lucrarea;
- deratizarea la blocuri la Ungheni s-a făcut cu Vermorel;
- conducerea Primăriei nu a fost în stare ca în 4 ani să facă cei
10% rămași din lucrarea de canalizare;
- în 4 ani nu s-a făcut nici un proiect european, nu s-a obținut
niciun ban;

- capela nu cred că este o prioritate pentru Morești, priorități sunt
drumul și trotuarele. Dna. Pop Otilia susține că inițiativa construirii
unei capele în Morești aparține cetățenilor, care consideră că este o
prioritate. În acest sens, toate cultele din Morești s-au întâlnit și au
fost de acord să construiască capela din fonduri proprii.
Dl. Ignat Gheorghe: - anul viitor deratizarea să fie făcută pe o arie
mai vastă, întrucât în Cerghid există niște sesizări cu privire la numărul
crescut de țânțari și muște.
Dl. Ogrean Liviu: - reabilitarea drumului de sub calea ferată.
Cereri: 1. Revenire la cererea dlui. Miklos Andras nr. 18.115/12.08.2015,
prezentată în ședința din luna septembrie - s-a efectuat o anchetă socială
din care reiese că solicitarea dlui. Miklos nu este întemeiată întrucât
familia acestuia nu a locuit și nu locuiește nici în prezent în acea casă.
Urmare anchetei sociale, consilierii consideră că nu se justifică acordarea
unui ajutor material.
2. Cererea Asociației de proprietari nr. 1 Ungheni nr.
19.127/26.10.2015 (dna. Suci Elena) prin care solicită remedierea
defecțiunilor de la căminele de racord apă din fața blocului 67/B conducerea primăriei să solicite executantului lucrării să remedieze
defecțiunile semnalate.
3. Adresa D.N.A., Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate
Infracțiunilor de Corupție nr. 284/P/2015, înregistrată la Primăria
Ungheni sub nr. 6091/14.10.2015 prin care solicită Consiliului Local
Ungheni să le comunice suma cu care se constituie parte civilă în cauză.
În vederea stabilirii și aprobării unei sume este necesară adoptarea
unei hotărâri a Consiliului Local în acest sens. Dl. Trif Ioan susține
inițierea unui proiect de hotărâre prin care să fie numit un evaluator.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şedinţa ordinară
din data de 28 octombrie 2015 se încheie.
Preşedinte de şedinţă,			
Culcear Florin		

Secretar,
Covrig Daniela

Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local
ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI UNGHENI
Nr. 6639 din 09.11.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 09.11.2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 12 consilieri locali, şedinţa
fiind legal constituită. Absentează domnii consilieri Botoș Iacob Dorinel, Gyulai
Jozsef și Moldovan Ioan. Participă la ședința consiliului dl. Pătran Aurelian,
administrator public. Dl. primar nu ia parte la lucrările ședinței.
Dl. Culcear Florin, prezintă Convocatorul nr. 6523 din 04.11.2015
prin care a fost convocat Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă
extraordinară, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local
al orașului Ungheni ca parte civilă pentru recuperarea sumei de
1.077.119 lei (242.316 Euro), suma rezultată din expertiza făcută de
DNA București în dosarul 284/P/2015 de la DNA București - iniţiatori
consilieri locali Culcear Florin, Moldovan Ioan, Trif Ioan;
Se supune la vot aprobarea ordinei de zi, aceasta aprobându-se
cu 12 voturi pentru.
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Dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 al ordinei de zi
privind constituirea Consiliului Local al orașului Ungheni ca parte
civilă pentru recuperarea sumei de 1.077.119 lei (242.316 Euro), suma
rezultată din expertiza făcută de DNA București în dosarul 284/P/2015
de la DNA București.
Dl. Trif Ioan: În data de 14 octombrie a venit adresa de la DNA cu
privire la expertiza întocmită de expertul DNA. Din păcate, noi aveam
termen 1 săptămână să dăm răspuns la acea adresă, cu siguranță dl.
primar, ca de obicei, a ținut-o din 14 până în 28 când am avut ședința
de Consiliu, când trebuia să convoace ședință extraordinară, să ne
aducă la cunoștință ca noi să ne putem încadra în acel termen de 1
săptămână. Era normal că cineva trebuia să-și asume acest proeict
de hotărâre, pentru că primarul cu siguranță nu făcea acest proiect
de hotărâre, dumneavoastră de la PNL nu făceați acest proiect de
hotărâre, pentru că sunteți în gașcă cu primarul. În acea expertiză,
pe care dumneavoastră ați citit-o, rezultă clar abuzurile care s-au
înfăptuit în primăria Ungheni. Sunt aduse trei acuzații: conflict de
interese, abuz în serviciu și spălare de bani. Expertul care a făcut
expertiza respectivă nu e procuror, e expert topograf care știe despre
ce e vorba. Noi nu suntem aici nici avocați, nici judecători, noi nu
judecăm nimic, noi am făcut un proiect de hotărâre, dacă vreți să-l
votați îl votați, dacă vreți să-l respingeți îl respingeți, fiecare face cum
crede de cuviință. Practic, aici s-a consumat niște hârtie pe care nu știu
cine o s-o plătească. Vine aici cu explicații și ne aduce hărți, ordin al
prefectului și tot felul de minuni, aceste lucruri, în 5 luni de zile când
au fost experții DNA, nu le-au putut prezenta la DNA București. În
fața noastră nu trebuie să se justifice nimeni, trebuie să se justifice în
fața procurorilor și a judecătorilor. Din expertiză reiese că aici este un
grup infracțional, începând din primăria Ungheni, Consiliul Județean,
Prefectură și Oficiul de cadastru. S-au făcut niște abuzuri.
Dl. Ignat Gheorghe: Eu propun să amânăm, să luăm un expert să ne
explice, pentru că există niște divergențe între primărie și expertizele
făcute. Eu nu sunt specialist.
Dl. Culcear Florin: Nu ni s-a cerut să facem analiza acestei informări.

Plânge Dumnezeu.
Plouă! Plânge Dumnezeu
Te-ai întrebat de ce, creștine?
De ce să plângă Tatăl Sfânt
Când Fiul pentru noi a plâns
Cu lacrimi și suspine.
Când tu lovești fratele tău
Cu vorbe atât de grele
Când îl înjuri și îl blestemi
Gândește-te, Iisus te vede.
De ce ai atâta ură în suflet
Și-atâta răutate?

Nouă, ca și Consiliu ni s-a cerut să ne constituim parte civilă în procesul
care va avea loc.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Sunt în asentimentul d-lui Ignat, pentru
că eu, în necunoștință de cauză și nefiind implicat în nici un mod
în ceea ce se întâmplă aici, eu văd două materiale care se contrazic
unul pe celălalt. Avem expertiza celor de la DNA și avem raportul de
specialitate care vine în contradicție cu celălalt material. Eu nu sunt
nici expert în urbanism, nu am nici o altă dată care să mă informeze
asupra unui proiect sau altul, și atunci că să-mi pot spune punctul
de vedere, simt nevoia să vină un expert care, pe baza legii, să-mi
spună care este cel real. Atunci, pe baza a ceea ce spune un expert
neutru, cum de fapt sunt și eu neutru în cea ce spune DNA și ceea
ce spune Primăria în acest proiect de hotărâre, pot să-mi asum un
punct de vedere.
Dna. Boar Silvia: Eu rămân la propunerea colegilor mei spre
amânare.
Dna. Somodi Anna Maria: S-ar putea să fi fost furnizate date
greșite către DNA.
Dna. Pop Otilia: Problema este foarte delicată și de aceea cer și
eu o amânare și o expertiză.
Dna. Buta Monica Valentina: Tot așa și eu, o amânare și o expertiză
pentru că raportul de specialitate total altceva zice.
Dl. Teleptean Vasile: Și eu sunt într-o dilemă. Noi nu suntem de
meserie, eu câte ceva știu, dar nu suficient ca să mă pronunț. Trebuie
să angajăm un expert topo pentru că eu văd aici la numărul de parcelă
și număr cadastral proprietate CAP Vidrasău și eu trebuie să-mi asum
răspunderea, dacă ridic mâna pentru a fi constituită parte civilă, pentru
terenul de sub parcul industrial, conform situației prezentate de
expertul DNA. Poate fi o eroare umană, poate fi informația incompletă,
dar pentru liniștea noastră un expert topografic ne lămurește foarte
clar, pe de o parte. Pe de altă parte, celelalte abuzuri, probleme nu le
reglăm noi, instanța le va rezolva. Se alege un expert, stabilim un buget...
Dl. Culcear Florin: Nu folosim banii comunității pentru așa ceva.
Dl. Ogrean Liviu: Suntem într-o eroare de apreciere a termenilor

Când Tatăl Sfânt Iubire e
Iubire și dreptate.
De ce ești tu invidios
Că altul are atâți talanți?
Lucrează cu talantul tău
Și vei avea de câștigat.
Căci fiecare are un dar
Dat de la Dumnezeu
Și bogății vei câștiga
Lucrând tu cu talantul tău.
Nu bogății de pe pământ
Că ele-s trecătoare
Ci un loc acolo în Cerul Sfânt
Aceasta-i plata cea mai mare.

juridici, nu este raport de expertiză, ci raport de constatare tehnicoștiințific. Ce se întâmplă dacă noi acum votăm pentru, se judecă și
primarul câștigă, el va plăti avocat, taxe de timbru, care costă cel puțin
30% din valoarea respectivă și el câștigă în instanță, împotriva cui se
va îndrepta el ca să-i dea banii înapoi. Consider că în lucrarea DNA
sunt anumite erori și, ca atare, achiesez la ceea ce a spus dl. coleg,
dl. Teleptean, ca să cerem un expert care să stabilească proprietarul
terenului și valoarea lui.
Dna. secretar: Aș dori să-mi exprim și eu opinia. În acest Raport
de constatare tehnico-științifică, specialistul topo a considerat că
s-a produs un prejudiciu Consiliului Local Ungheni în cuantum de
1.077.119 lei. Din actele existente la Primăria orașului Ungheni, respectiv
la fond funciar și registru agricol reiese că acest teren nu face parte
din domeniul public sau privat al orașului Ungheni. Se specifică în
raportul de constatare că acest teren este pășune comunală, or în
anexa la Ordinul Prefectului jud. Mureș nr. 26/1999 nu este cuprins
acest teren, trebuie făcută distincția dintre pășune și pășune comunală.
Pe planul cadastral se vede că, acele parcele 1206, 1207 și 1210, care
sunt menționate în raportul de constatare nu sunt domeniul public
al orașului Ungheni, ci a aparținut CAP Vidrasău și sunt la dispoziția
comisiei de fond funciar. Deci, acest teren oricum ar fi fost atribuit
în baza legilor fondului funciar. Deasemenea, anexa nr. 89 la H.G. nr.
964/2002 privind inventarul domeniului public, la vremea aceea, al
comunei Ungheni nu cuprinde acest teren ca fiind în domeniul public
al orașului Ungheni. Repet, din actele existente în Primărie reiese că
terenul era la dispoziția comisiei de fond funciar.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se
votează astfel: 2 voturi pentru - Culcear Florin, Trif Ioan și 10 abțineri.
Nu se adoptă hotărâre în acest sens.
Dl. președinte închide lucrările şedinţei extraordinară din data
de 9 noiembrie 2015.
Preşedinte de şedinţă,			
Culcear Florin		

Secretar,
Covrig Daniela

Oprește-te și nu mai merge
Pe drumul cel greșit
Căci el te duce la pieire
Și-i fi pe veci nefericit
Plouă! Plânge Dumnezeu
Oprește-te, creștine
Și mergi pe calea lui Hristos
Și el va fi cu tine.
Amin
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