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Edilul Victor Prodan,
prezent la manifestările
de la Oarba de Mureş

2
Drept la replică în urma acuzaţiilor
din Consiliul Local Ungheni

În şedinţa ordinară din luna august a Consiliului Local Un
gheni, consilierul local Ioan Trif a făcut mai multe acuzaţii
cu privire la efectuarea unor lucrări de branşare la reţeaua
de canalizare, în curtea unei persoane private, de către
lucrătorii Primăriei. Domnul Vasile Laslo din Ungheni, cel
care a fost beneficiarul acestor lucrări, a solicitat publicaţiei
Opinia de Ungheni dreptul la replică pentru a explica modul
în care au fost efectuate lucrările şi unde au ajuns banii.
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Cinste şi respect pentru persoanele vârstnice

4
Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan a fost prezent la manifestările de la Oarba
de Mureş ce au avut loc vineri, 26 septembrie cu ocazia marcării a 70 de ani de la lup
tele pentru eliberarea Transilvaniei de Nord în Al Doilea Război Mondial.

România a sărbătorit la data de 1 octombrie Ziua
Internațională a Persoanelor Vârstnice, o zi în care toate
comunităţile din lume îşi arată respectul pentru cei care
au contribuit la dezvoltarea societăţii prin munca şi
cunoştinţele lor. Această zi deosebită a fost marcată şi
la Ungheni printr-un bal al pensionarilor ce a ajuns deja
la cea de-a şaptea ediţie. Persoanele în vârstă, părinţi şi
bunici, au avut ocazia să povestească ultimele noutăţi,
să asculte muzică populară de calitate şi să se distreze o
întreagă după-amiază.

Stadiul lucrărilor din Ungheni
În luna septembrie lu
crările din Ungheni şi
satele aparţinătoare au
continuat pe mai multe
şantiere. Primul şi cel mai
important este cel deschis
pe strada Mureşului care a
fost asfaltată pe o lungime
ce depăşeşte un kilome
tru. Aici au fost continua
te lucrările la rigole iar
primarul Victor Prodan a
ţinut să menţioneze fap
tul că atenţia acordată
acestor lucrări este una
deosebită iar în aproxima
tiv o lună noua stradă va

fi inaugurată şi dată spre
folosinţă deplină. Totodată
au continuat lucrările şi la
alte obiective. „Lucrăm în
continuare la canalizare în
Vidrasău, de la staţia de
epurare spre sat. Cu toate
acestea, lucrările decurg cu
greutate deoarece terenul
este pietros şi zilnic au
loc surpări ale şanţurilor.
Totodată a fost descope
rit în timpul săpăturilor şi
un proiectil care a fost pre
luat în siguranţă de către
reprezentanţii ISU Mureş.”
a informat administratorul

public al oraşului Ungheni,
Aurelian Pătran. Acesta a
mai precizat că se lucrează
la asamblarea camerei de
control la staţia de epu
rare din Vidrasău şi se fac
demersuri pentru lucrările
de la staţia de epurare de
la Recea. Totodată repre
zentanţii Primăriei infor
mează că au fost efectu
ate mai multe lucrări de
pietruire pe drumurile din
Cerghid şi Cerghizel iar
în următoarea perioadă
lucrările vor fi continuate
şi în celelalte sate.

Lucrările din Ungheni şi satele aparţinătoare continuă
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Drept la replică în urma acuzaţiilor din Consiliul Local Ungheni
În şedinţa ordinară din luna august a Consiliului
Local Ungheni, consilierul local Ioan Trif a făcut
mai multe acuzaţii cu privire la efectuarea unor
lucrări de branşare la reţeaua de canalizare, în
curtea unei persoane private, de către lucrătorii
Primăriei. Alesul local susţine că echipa Primăriei
Ungheni condusă de administratorul public,
Aurelian Pătran a efectuat lucrările şi a obţinut
bani care nu au ajuns în bugetul public, ci au
fost împărţiţi între cei care au efectuat lucrarea.
Domnul Vasile Laslo din Ungheni, cel care a fost
beneficiarul acestor lucrări, a solicitat publicaţiei
Opinia de Ungheni dreptul la replică pentru a ex
plica modul în care au fost efectuate lucrările şi
unde au ajuns banii.

Care sunt acuzaţiile?

În cadrul şedinţei din luna august consilierul local
Ioan Trif a afirmat că buldoexcavatorul Primăriei
este utilizat în scopuri electorale şi că în luna au
gust acesta a fost folosit pentru interesul propriu
al unor persoane din instituţie. “Acum haideţi să
vă spun o speţă, chiar alaltăieri, întâmplător m-am
dus pe o stradă, m-am dus la cineva. I se introdu
cea canalizarea, buldoexcavatorul era acolo în
curte la om, i se săpa şanţul. Lucra de zor exca
vatorul, inclusiv muncitorii angajaţi de la staţia
de epurare, sub supravegherea directă a d-nului
Pătran. Acum eu stau şi mă întreb, buldoexcava
torul, dacă noi nu am stabilit un tarif şi nu am dat
acceptul ca să meargă să lucreze la persoane fizice,
să fie închiriat, ce a căutat în curte la om să lucreze?
Sau ciubucul cine l-a împărţit, a fost fără apro
barea Consiliului Local, sub directa supraveghere a
d-nului Pătran, administratorul public, care până
în 2012 striga că ce abuzuri se fac în primărie. Eu
când v-am spus dumneavoastră nu am vorbit
prostii, şi acum o spun. Cu buldexcavatorul se face
campanie electorală, dar râdeţi că atâta ştiţi, dar
se duce buldoexcavatorul, vine taxează o oră şi
lucrează două, trei ore, pt. că asta e, e de la stat.
Eu vin şi spun, lăsăm buldexcavatorul acolo unde
este. Abia nu se strică, să îl folosim la activităţile pe
care le avem noi pt. primărie, pt. că ăsta numai o
să se strice şi atunci o să avem numai cheltuieli cu
reparaţiile şi aşa mai departe”, declara alesul local
în şedinţa ordinară la discuţiile de la punctul 2 de
pe ordinea de zi. Consilierul a cerut şi explicaţii cu
privire la acest caz: “Chiar îi cer domnului primar
pentru şedinţa următoare, să ne prezinte după ce
le cere notă explicativă la toţi, cine a încasat banii

Vasile Laslo, locuitor din Ungheni

Chitanţa primită de la Primăria oraşului Ungheni
şi cum s-au împărţit banii.... ştie domnul primar
la cine a fost buldo, pt că a fost cu aprobarea sa.
Deci să ne spună la următoarea şedinţă cine a în
casat banii la negru şi unde s-au dus, cum au fost
împărţiţi între domnul Pătran şi cei de acolo de
la staţia de epurare, care au fost acolo în timpul

Familia Laslo avea nevoie
de conectare la reţeaua de canalizare
orelor de serviciu, a celor 8 ore de serviciu. Atunci
eu rămân la propunerea ca acesta să rămână acolo
unde e, că atunci când o să vedem întâmplător
că merge undeva sau intră în curte la cineva pe
domeniu privat ştim că face ceva ilegal dar aşa
aprobând chestiunea respectivă se fac abuzuri.” a
mai spus Ioan Trif.
Dreptul la replică.Vasile Laslo răspunde acuzaţiilor
Domnul Vasile Laslo a ţinut să infirme acuzaţiile
consilierului local, Ioan Trif şi a explicat cum
s-a ajuns la necesitatea imediată a lucrărilor de

Lucrarea făcută de reprezentanţii Primăriei

branşare la reţeaua de canalizare, unde şi cum au
fost efectuate lucrările, dar şi câţi bani a plătit şi
mai ales la cine au ajuns aceşti bani. Problemele
pentru domnul Vasile Laslo au apărut atunci
când nu a mai putut să folosească fosa septică
din curte iar conectarea la reţeaua de canalizare
trebuia făcută într-un timp cât mai scurt. Acesta
a mers la Primărie, i-a expus problema admi
nistratorului public şi a cerut ajutorul pentru a
se branşa. “ Practic, este vorba despre lucrările de
racordare la reţeaua de canalizare a locuinţei mele.
Şi după cum se poate vedea, eu am făcut manual
săpăturile pentru conductă pe terenul privat, în
curtea mea. Începând de la peretele casei şi până
la poarta care dă spre drumul public, lucrările
au fost făcute manual de către mine şi oameni
plătiţi de mine, în nici un caz de buldoexcavatorul
Primăriei. Am văzut că în şedinţa Consiliului Local
s-a afirmat că utilajul era în curtea mea. În nici un
caz. Buldoexcavatorul a săpat doar pe domeniul
public, începând de la gard şi până la punctul
de branşare. Utilajul nici măcar nu încăpea în
această curte. Domnul Pătran a trecut prin zonă
şi a stat doar câteva minute pentru a vedea cum
decurg lucrările. În nici un caz nu a stat aici pe
toată perioada lucrărilor şi nici nu a coordonat
echipa, aşa cum acuză consilierul Ioan Trif.” a spus
domnul Laslo.
Cetăţeanul a oferit câteva detalii şi chiar dovezi
în legătură cu plata lucrărilor. Aceasta s-a făcut
la Primărie iar Vasile Laslo a prezentat şi chitanţa.
”Legat de plată, eu am achitat 500 de lei la Primăria
oraşului Ungheni. Am primit şi chitanţă pe aceşti

bani. Eu am vrut să îi plătesc. Aveam mare ne
voie de racordarea la canalizare şi sunt mulţumit
de lucrările care au fost efectuate. Acuzaţiile
consilierului Trif sunt neadevărate şi nefondate.
Nu i-am dat bani nici domnului Pătran, nici
lucrătorilor. Banii mei au ajuns oficial, la Primărie
şi de aceea pot prezenta şi chitanţa. Nici o cafea
nu le-am oferit celor care au lucrat aici la mine.
Toate aceste acuzaţii neadevărate sunt provocate
de neînţelegerile dintre aleşii locali. Acuzaţiile
sunt simple bănuieli, nu conţin nici un adevăr. “ a
mai spus cetăţeanul.
Consilierii locali au votat în şedinţa ordinară
din luna august proiectul de hotărâre iniţiat
de primarul Victor Prodan intitulat “Proiect
de Hotărâre Privind stabilirea taxei speciale
de închiriere a buldoexcavatorului aparținând
Primăriei Orașului Ungheni”. Aleşii au adoptat
cu 13 voturi “pentru” şi o abţinere proiectul
de hotărâre de Consiliu Local ce prevede sta
bilirea taxei speciale de închiriere a boldoexca
vatorului ce aparţine Primăriei Ungheni. După
mai multe discuţii în care consilierii locali şi-au
exprimat părerile cu privire la taxa de închiriere
şi la condiţiile de utilizare, proiectul a trecut iar
cetăţenii din Ungheni şi satele aparţinătoare vor
putea să închirieze utilajul pentru activităţile
particulare de pe domeniile proprii. Aleşii lo
cali au stabilit că utilajul va putea fi închiriat de
către orice cetăţean al oraşului sau din satele
aparţinătoare iar cel care va răspunde de co
rectitudinea procedurii de închiriere este vice
primarul oraşului, Alexandru Liţ.

Lucrările făcute de Vasile Laslo pe proprietatea privată a acestuia

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 di
versele dumneavoastră oferte sau solicitări la numărul de telefon 0265328112 sau la ad
resa 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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Jurnal de Front – o parte din istoria bătăliei de la Oarba de Mureş
La 16 septembrie 1944, Regimentul 3 Dorobanţi, din care făcea parte şi autorul acestui jurnal de front inedit, a primit ordin să forţeze râul Mureş,
în zona localităţii Cipău. Începea una dintre cele mai tragice pagini înscrise de ostaşii români în cronica eroică a eliberării Transilvaniei.
“Pe Mureş, inamicul avea doar elemente de aco
perire (avanposturi), iar cu grosul forţelor sale era
organizat pe creasta Dealului. Avea astfel avantajul
unui întins câmp de vedere şi supraveghere pe va
lea râului şi în adâncime, dincolo de Mureş, pe pan
tele Dealului Cucerdea, zona ocupată de armata
română, până pe culmea acestui masiv deluros. În
acest spaţiu se putea supraveghea orice mişcare.
În plus, avea în faţă cursul râului Mureş, destul
de dificil de traversat. Ordinul primit era temerar,
căci atacarea pieptiş a acestui deal, după forţarea
Mureşului, părea imposibilă. Dar obstacolul trebuia
înlăturat. El rămânea o piedică în aprovizionarea cu
muniţie şi evacuarea răniţilor, pe lângă avantajului
câmpului de vedere şi tragere de care beneficia in
amicul şi-i făcea poziţia inexpugnabilă… La nord de
Mureş, pe pantele de sud ale dealului Sângeorgiu,
se afla localitatea Oarba de Mureş, pe care inamicul
organizase un punct de sprijin destul de puternic
pentru dejucarea unei acţiuni de forţare a acestui
important curs de apă, de către unităţile române.
Executarea ordinului de mai sus este debutul unei
epopei: ”Epopeea Oarba de Mureş”, care a început
la 17 septembrie 1944 şi a durat 20 de zile, până la 6
octombrie 1944, reprezentând momentele cele mai
dramatice la care am participat cu ostaşii R. 3 D în
luptele pentru eliberarea Transilvaniei de nord-vest.

Pierderi mari de vieţi omeneşti

…Lupta a fost reluată a doua zi, 28 septembrie
1944, cu întregul Batalion de Marş/R. 3 D. A fost
una dintre cele mai crâncene confruntări din acest
sector. Încă din primele ore ale atacului, maiorului
Drăgan, comandantul batalionului, a fost rănit şi
evacuat, transmiţând comanda, printr-un curier,
căpitanului de rezervă Iosif Ion. Acesta a dispus ca
plutonul comandat de sublocotenentul de rezervă
Stancu Gheorghe să învăluie cota prin viile de pe
panta de sud-vest a acestei înălţimi şi să cadă în
spatele inamicului, care se apăra cu îndârjire. Dând
o intensitate sporită atacului frontal, executat cu
plutonul comandat de sublocotenentul Iordanoi
uDumitru. Manevra prin vii a fost nesesizată de in
amic şi, când şi-a simţit spatele ameninţat, a slăbit
rezistenţa faţă de acţiunea frontală a plutonului
sublocotenent Iordanoiu, care se avânta. A fost
prima subunitate ce a ajuns pe cotă. Sublocote
nentul Iordanoiu, Dumitru, însă, cade cu pieptul
ciuruit de un snop de mitralieră inamic.
Rând pe rând ajung pe cotă şi pe creasta dealului
şi celelalte subunităţi ale batalionului, obiectivul
zilei fiind atins. Dar inamicul a dezlănţuit imediat
un acerb bombardament de artilerie, de toate ca
librele, pe cota şi creasta dealului cucerit. O schijă
de artilerie grea, destul de mare, dar din fericire
cu viteza rămasă mică, l-a lovit pe căpitanul de
rezerva Iosif Ion în abdomen. Un mai mare efect
l-a avut şocul loviturii, ca orice lovitură în plex,
care l-a imobilizat până şi-a reglat ritmul normal al
respiraţiei. Imediat i s-a mai dat sub comandă un

Câmp de bătălie

Asaltul Trupelor
Sursa- Liga Militarilor
batalion de pionieri şi un escadron de cavalerie,
formând ”Detaşamentul Căpitan Iosif”, cu care a
continuat atacul. De la postul de comandă al Reg.
3 D, aflat la un km la stânga localităţii Oarba de
Mureş, am urmărit acţiunea ”Detaşamentului
Căpitan Iosif Ion”. O reflexie a colonelului Ale
cu Nicolae, comandantul R. 3: ”Detaşamentul
căpitanului Iosif depăşeşte forţa actuală a R. 3 D,
pe care-l comand eu”.
După intrarea Diviziei 21 Infanterie în dispozitiv,
în capul de pod, pe acelaşi timp ploios, au conti
nuat atacurile şi contraatacurile, care uzau forţele
încleştate, fără a se produce vreo modificare
în aliniamente. Numărul morţilor şi al răniţilor
creştea. Cad răpuşi: locotenentul de rezervă
Ciora Octavian, sublocotenentul de rezervă Si
men Tit Liviu, sublocotenent activ Nicola Ion, toţi
făgărăşeni. Sunt grav răniţi şi evacuaţi: căpitan de
rezervă Şerban Constantin, sublocotenenţii de
rezervă Medianu şi Rusu Liviu. Cad morţi şi grav
mulţi din tinerii recruţi cu care am venit cântând
Treceţi batalioane române Carpații. În jurul postu
lui de comandă al R. 3 D se întindea o mare baltă de
sânge. Era sânge scurs din rănile celor ce aşteptau
să fie evacuaţi la postul de prim ajutor aflat la sud
de Mureş, în localitatea Cipău. Îmi stăruie şi acum
în memorie figura unuia din aceşti tineri, rănit
grav, care plângea ca un copil şi striga în continuu:
”MAMĂ”. M-am ocupat de el, îndeosebi, şi, atunci
când chemat de sarcinile ce-mi reveneau plecam,
nu mai striga mângâietorul cuvânt ”mama”, ci
”domnule sublocotenent”. S-a stins chemândumă, înainte de a putea fi evacuat la postul de
prim ajutor, aflat dincolo de Mureş. Locotenentcolonelul Matei, care conducea tragerile grupării
de artilerie a Diviziei 21 Infanterie, juxtapusă pe
postul de comandă al R. 3 D, a ţinut să-mi spună:
”În tristă postură eşti pus, domnule sublocote
nent, să fii preferat ”mamei” şi să nu-l poţi salva!”...
În dimineaţa zilei de 29 septembrie 1944 artileria
inamică bombarda plaja de la Cipău, pe unde se

Bătăliile de la râul Mureş
făceau evacuările răniţilor şi aprovizionările cu
hrană, armament şi muniţie ale unităţilor aflate în
încleştarea din capul de pod, de la nord de Mureş.
Bătălia se dădea pentru cucerirea Dealului Sân
georgiu, cu faimoasele cote 495 şi 463. Ne aflam în
gropile individuale: la dreapta, groapa căpitanului
Costăchescu Alexandru, şeful Biroului 3 operaţii; la
mijloc, groapa colonelului Alecu Nicolae, coman
dantul R. 3 D; iar la stânga, groapa mea, sublocote
nent de rezervăIsărescu Constantin, şeful Biroului 2
Informaţii. Mai la stânga, se aflau gropile ofiţerilor
Grupării de artilerie a Diviziei 21 Inf., condusă de
locotenent colonelul Matei.

Lupta din gropile războiului…

Eram în gropi, privind înapoi, la acerbul bom
bardament executat de artileria inamică asupra
plajei de la Cipău.Locotenent colonelul Matei,
artileristul, a fost surprins afară din groapă, când
inamicul a plasat o salvă de artilerie şi aruncătoare
de mine, chiar peste postul nostru de comandă.
Am văzut că din urechea dreaptă a colonelului
Alecu Nicolae, comandantul R. 3 D, țâşnea sânge
şi am strigat: ”Domnule colonel sunteţi rănit!”,
la care, la rândul său, mă atenţionează: ”şi tu eşti
rănit!”. Simţisem lovitura schijei, înfiptă în obraz,
la un centimetru sub marginea inferioară a orbitei
ochiului drept, dar am avut impresia că am fost lo
vit de pământul aruncat de explozia proiectilului,
care făcuse următoarele victime: sergentul curier
Ilinoiu, ce tocmai venea din misiune, murise; loco
tenent colonelul Matei, artileristul, surprins afară
din groapă, primise mai multe schije pe partea
dreaptă a corpului; colonelul Alecu Nicolae, co
mandantul R. 3 D, care avea lobul urechii drepte
retezat; iar eu aveam o schijă în obraz, oprită pe
osul facial la un centimetru sub orbita ochiului
drept. Nu i-am dat importanţă, gândind la marea
şansă pe care am avut-o, căci dacă venea un cen
timetru mai sus, pierdeam un ochi. Eram fericit,
socotindu-mă norocos şi am minimalizat mica

Lupte grele s-au dat la Oarba de Mureş

împunsătură facială. Însă, începând de a doua zi,
obrazul şi regiunea s-au inflamat jenându-mă la
vedere, dar am continuat să le socotesc de mică
importanţă. Doar la 8 octombrie 1944, pe timpul
mareşalului de urmărire, la Câmpia Turzii, schija
mi-a fost scoasă de locotenentul medic de rezerva
Bogdan Liviu. Era ceva mai mare decât un bob de
porumb. Rana începuse să supureze, dar după
eliminarea cauzei s-a vindecat.
Luptele din capul de pod de la Oarba de Mureş
au continuat cu aceeaşi cerbicie în zilele de 30
septembrie şi 1-5 octombrie 1944, fără ca alinia
mentul atins la 28 septembrie să sufere modificări.
Doar efectivele se împuţinau. În noaptea de 5 spre
6 octombrie, Diviziile 11 Infanterie şi 21 Infanterie
au fost scoase din capul de pod de la Oarba de
Mureş, fiind înlocuite de Regimentul 3 Călăraşi,
prin extinderea marilor unităţi ale Corpului 2 Ar
mata Româna.Diviziile 11 si 21 Infanterie intrau
sub comanda Corpului 6 Armata Română, care
trebuia să străpungă rezistenţele inamice de pe
Mureş şi cursul inferior al Arieşului, pe la Viişoara,
în sud-estul oraşului Turda. Era sfârşitul unei etape
eroice: „Oarba de Mureş!”. Luptele de la Oarba de
Mureş, cu care se încheie cea de a doua etapă a
războiului antifascist, ne-au costat multe jertfe.
Numai R. 3 D, în cele 20 de zile de lupte neîncetate,
a pierdut 16 ofiţeri, 8 subofiţeri şi 412 ostaşi, care
au fost îngropaţi în cele câteva iugăre de cimitir
din localitatea Cipău, alături de jertfele regimen
telor 2 D. Vâlcea şi 19 Inf. Caracal; din Divizia 11
Infanterie; din R. 4 Vânători Moto şi R. 115 Inf.; din
Detașamentul Moto Mecanizat general Nicules
cu; R. 34, 36 şi 40 Inf. din Divizia 9 Inf.; din cele 3
regimente ale Diviziei 21 Infanterie. După război,
aceştia au fost reînhumaţi în cimitirul eroilor din
localitatea Oarba de Mureş.”
Autor: Isărescu Constantin, sublocotenent
Sursa: www.marturia.ro (mărturii din al Doilea
Război Mondial)
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Edilul Victor Prodan, prezent la manifestările de la Oarba de Mureş
Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan a fost prezent la manifestările de la Oarba de Mureş ce au avut loc vineri, 26 septembrie cu ocazia marcării
a 70 de ani de la luptele pentru eliberarea Transilvaniei de Nord în Al Doilea Război Mondial.

Preşedintele CJ Mureş, Ciprian Dobre a adus un omagiu eroilor căzuţi
Foto: Henn Atilla

Primarul Victor Prodan alături de invitaţii la eveniment
Foto: Henn Atilla

Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia
Foto: Henn Atilla

Zeci de oameni au fost prezenţi la ceremonie
Foto: Henn Atilla

Oficialităţi de la nivel judeţean şi central
Foto: Henn Atilla
Oficialităţile centrale, judeţene şi locale au marcat
lupta în care 11.000 de soldaţi români s-au jertfit
pentru ţară. Au fost depuse coroane la monumen
tul eroilor căzuţi la Oarba de Mureş iar defilarea a
fost făcută de Regimentul 30 Gardă “Mihai Viteazul”.
„Am considerat că este o zi extrem de mare pentru
comunitatea noastră, o zi în care România îi plânge
pe cei 11.000 de soldaţi care s-au jertfit pe aceste
pământuri. Chiar dacă tot în această zi începând cu
ora 09.00 ar fi trebuit să particip la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Ungheni, am ales să fiu alături de
veteranii de război care au luptat aici pentru ca ţara
noastră să aibă un viitor mai bun. Este important ca
şi comunitatea din Ungheni şi satele aparţinătoare,
pe care eu o reprezint, să fie părtaşă la acest moment
deosebit.” a declarat edilul Victor Prodan. Evenimen
tul a fost primul din seria dedicată acestei zile în care
românii rememorează jertfa sângeroasă a soldaţilor
care au căzut pe câmpul de luptă în bătăliile din cel
de-al Doilea Război Mondial. Slujba religioasă a fost
oficiată de Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul de
Alba Iulia. Mai apoi, rând pe rând instituţiile de la
nivel central şi judeţean au depus coroane de flori
în cinstea celor care şi-au dat viaţa pentru eliberarea
Transilvaniei de Nord. Întregul eveniment a fost în
cheiat prin defilarea Regimentul 30 Gardă “Mihai
Viteazul venit special de la Bucureşti pentru eveni
mentele desfăşurate în acestă zi.

O parte dintre veteranii care au luptat la Oarba de Mureş
Foto: Henn Atilla

Regimentul 30 Gardă Mihai Viteazul
Foto: Henn Atilla
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Cinste şi respect pentru persoanele vârstnice
România a sărbătorit la data de 1 octombrie Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, o zi în care toate comunităţile din lume îşi arată respectul
pentru cei care au contribuit la dezvoltarea societăţii prin munca şi cunoştinţele lor. Această zi deosebită a fost marcată şi la Ungheni printr-un bal al
pensionarilor ce a ajuns deja la cea de-a şaptea ediţie. Persoanele în vârstă, părinţi şi bunici, au avut ocazia să povestească ultimele noutăţi, să asculte
muzică populară de calitate şi să se distreze o întreagă după-amiază.

Primarul Victor Prodan a oferit diplome de Ziua Pensionarilor
La eveniment au fost invitate peste 500 de persoane
atât din Ungheni cât şi din satele aparţinătoare
tocmai pentru a marca ziua dedicată celor care prin
truda lor de o viaţă au creat un viitor bun pentru copii
şi nepoţi, au asigurat cele necesare pentru un trai
decent şi s-au îngrijit de o bună educaţie. Primarul
Victor Prodan a ţinut să le transmită un mesaj
tuturor persoanelor vârstnice din Ungheni şi satele
aparţinătoare. “În primul rând vreau să vă mulţumesc
pentru că aţi dat curs invitaţiei noastre să aniversăm
împreună a şaptea ediţie a Zilei Pensionarilor,
marcată la Ungheni după ce săptămâna trecută a
fost marcată la nivel internaţional Ziua Persoanelor
Vârstnice. Vreau să vă spun că este o zi deosebită din
toate punctele de vedere iar Dumnezeu ne-a ajutat
să ne vedem aici astăzi. Îmi aduc aminte cu plăcere
prima noastră întâlnire în cadrul acestei sărbători, în
urmă cu şapte ani şi mă bucur să vă văd şi în acest
an aici. Ne revedem în fiecare an cu toată bucuria
şi emoţiile caracteristice acestei sărbători în care ne
arătăm recunoştinţa faţă de dumneavoastră, părinţi,

Bunicii au fost lăudaţi pentru munca lor

Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan

bunici, cei cărora le datorăm totul. Vă datorăm
educaţia, cunoştinţele, respectul şi vă mulţimim
pentru ceea ce aţi făcut în comunitatea din Ungheni”
a spus edilul oraşului.

1500 de locuri de muncă
pentru Ungheni

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian
Dobre a participat şi el la această sărbătoare deoarece
spune că are prieteni buni în cadrul comunităţii din
Ungheni. “Mă bucur din nou să fiu alături de dum
neavoastră şi să fiu la Ungheni. De fiecare dată mă
bucur când vin aici pentru că am prieteni buni iar cei
mai buni prieteni îmi sunteţi dumneavoastră deja de
şapte ani de zile, aşa cum zicea şi Victor Prodan. Cred
că primarul dumneavoastră a arătat cum trebuie să fie
condusă una dintre cele mai importante comunităţi
din preajma municipiului Tîrgu-Mureş. Se vede
că Ungheniul este condus de o mână de gospodar,
Ungheniul a demonstrat că ştie să se unească atunci
când crede în ceea ce are de făcut. Avem foarte

multe încă de făcut la Ungheni, să terminăm apa,
să terminăm canalizarea, să terminăm cu asfaltările
şi deasemenea să facem podul la Şăuşa. Avem încă
de adus multe firme la Ungheni. Pentru anii 2015 şi
2016 avem deja anunţate trei firme care vor veni aici
şi vor produce pentru comunitatea dumneavoastră
aproximativ 1500 de locuri de muncă. Aceste locuri
de muncă pe care le aducem la Ungheni înseamnă
mai multă pâine pe masa copiilor noştri şi ştim foarte
bine acest lucru. Astăzi este ziua dumneavoastră,
este ziua celor pe care noi îi cinstim şi cei pe care noi
îi respectăm şi îi iubim foarte mult. Părinţii noştri,
bunicii noştri sunt poate cel mai important lucru, la
fel ca şi copiii noştri” a declarat Ciprian Dobre.
Masa oferită cu ocazia acestei zile a fost binecuvântată
de preotul Ioan Man iar interpreţii de muzică
populară Răzvan Porime, Claudia Sita şi Ovidiu
Furnea au asigurat prin cântecele lor buna dispoziţie.
Totodată, primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan
a oferit diplome cuplurilor din cadrul comunităţii
care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie.

Cei prezenţi au avut ocazia
să se întâlnească cu prieteni şi cunoştinţe

Preşedintele CJ Mureş, Ciprian Dobre

Despre ziua de 1 octombrie

Situată în miez de toamnă, ziua de 1 octombrie, a
fost desemnată din anul 1990 prin Rezoluţia O.N.U.,
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Cu
ocazia Zilei internaţionale a persoanelor în vârstă,
sărbătorim şi creşterea speranţei lor de viaţă. De
1 octombrie 2011, ne plecăm cu respect în faţa
concetăţenilor noştri vârstnici, pentru contribuţia
însemnată pe care ei au adus-o de-a lungul anilor
la dezvoltarea societăţii româneşti. Este în tradiţia
poporului român de a-i cinsti şi respecta pe cei
împovăraţi de ani, dar şi de tezaurul unei învăţături
nepreţuite. Bătrânii noştri, trecuţi prin vâltoarea
vremurilor, ne ajută să înţelegem mai bine lumea
şi adevărurile vieţii, ei fiind un izvor nepreţuit
de poveţe şi un veritabil îndreptar moral pentru
urmaşi. Această frumoasă imagine al omului
vârstnic aparţine conştiinţei noastre şi ea va trebui
preluată şi de tânăra generaţie de astăzi, dăinuind
ca un semn de nobleţe pentru persoanele de vârsta
a treia.

Cinste pentru bunicii noştri

Oficialităţile prezente la eveniment

Distracţia a fost la ea acasă

Muzică populară autentică

O parte dintre părinţii şi bunicii
de la Ziua Pensionarilor

Peste 500 de persoane prezente
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Decizia anului 2014. Cine va fi noul preşedinte al României?
În luna noiembrie românii vor avea de luat o decizie grea. Vor alege preşedintele României pentru următorii cinci ani. Alegerile prezidențiale din
România sunt programate a avea loc în 2 noiembrie 2014. În eventualitatea în care va fi necesar, turul al doilea de scrutin, acesta va avea loc în data
de 16 noiembrie 2014. Ultimele alegeri prezidențiale au avut loc la 6 decembrie 2009. Reprezentanţii Biroului Electoral Central au tras la sorţi ordinea
în care cei 14 candidaţi la prezidenţiale vor apărea pe buletinul de vot la primul tur al alegerilor prezidenţiale, programate pentru 2 noiembrie. Iată
care sunt candidaţii la funcţia de preşedinte al României şi care este ordinea în care îi veţi identifica pe buletinul de vot:

Kelemen Hunor

Klaus Iohannis

Dan Diaconescu

Victor Ponta

William Branza

Elena Udrea

Mirel Mircea
Amariţei

1. Kelemen Hunor (Uniunea Democrată
Maghiară din România) - ”Eu cred că
avem nevoie de o nouă Constituţie. Eu
cred în regiuni puternice, în identitatea
regională. Cred în forţa comunităţilor
locale de a decide cele mai importante
lucruri care îi privesc şi cred că România
va deveni mai puternică dacă va reforma
statul, administraţia, în aşa fel încât punc
tul de pornire să fie omul, cetăţeanul, fa
milia şi comunitatea”
2. Klaus Iohannis (Alianţa CreştinLiberală) - „Eu nu mă bat cu persoana
Victor Ponta, ci cu sistemul pe care
îl reprezintă. Mă voi bate cu cei care
continuă politica scandalului, a vorbelor
goale, a promisiunilor false şi a lipsei de
rezultate. Păcat că un om atât de tânăr a
dezamăgit şi a ajuns atât de repede şi atât
de uşor prizonierul unui sistem care distru
ge mediul privat pentru a-i ţine pe oameni
în sărăcie şi cu mâna întinsă la stat. Un
sistem care dispreţuieşte educaţia pentru
a-i ţine pe oameni în ignoranţă şi distruge
viitorul tinerei generaţii. Un sistem corupt
care nu ţine cont de voi ci doar de găştile
de partid şi de interese şi de clientelă“
3. Dan Diaconescu (Partidul Poporului Dan Diaconescu) - “Finala va fi între mine
şi Victor Ponta”
4. Victor Ponta (Alianţa PSD-PC-UNPR)
- “Stimaţi români, stimaţi colegi, sunt Vic
tor Viorel Ponta. Vreau să fiu preşedintele
românilor, al acelor români care sunt
împreună, al acelor români care au încre
dere, al acelor români care sunt mândri
şi care au speranţa că vor schimba ţara
în bine. Acel preşedinte vreau să fiu şi vă
chem să fiţi împreună alături de mine în
această mare bătălie către Marea Unire.”
5. William Branză (Partidul Ecologist
Român) - “Am încredere că încă putem
lua puterea de la ei şi încă putem să fa
cem astfel încât România să nu mai fie o
ţară îngenuncheată cum este acum. Am
încredere că prin votul românilor, prin
votul celor amintiţi, dar şi prin votul celor
care vor veni alături de William Brânză şi
Partidul Ecologist, vom avea şi mâine o
Românie. Trebuie să avem încredere că
putem şi trebuie ca România, începând cu
data alegerilor să nu mai pară ca o familie
destrămată.”
6. Elena Udrea (Partidul Mişcarea
Populară) - “Recunosc, nu sunt per
fectă, dar am lăsat ceva în urmă. Româ
nii au dreptul la o viaţă decentă, la un
sistem de sănătate performant, bazat
pe realităţi concrete, la un învăţământ
situat la nivelul celorlalte ţări din lume,
fără amestecul politicului. De toate aces
tea este nevoie pentru a construi un stat
de drept funcţional. Sunt singura care
poate oferi şansa românilor la demni
tate şi democraţie reală. Am încredere
în români”
7. Mirel Mircea Amariţei (Prodemo)
- “Sperăm să se ia în serios această com
petiţie electorală care de 25 de ani a fost
doar un circ şi cred că ne-am săturat cu
toţii să asistăm la tot felul de scenarii”

8. Teodor Meleşcanu (independent)
- ”Voi depune toată energia mea şi toate
eforturile pentru ca România să revină
într-o stare de normalitate prin legalitate.
Trebuie să trăim într-o ţară normală, în
care să nu fim ocupaţi numai cum să ne
omorâm unul pe celălalt, ci ce putem face
împreună pentru această ţară”
9. Gheorghe Funar (independent) “Învăţând din lecţiile amare ale istoriei din
ultimii 25 de ani, poporul român are şansa
să aleagă ca Preşedinte al României pe un
candidat independent, un român iubitor de
Neam şi Ţară, care să respecte Constituţia şi
să oblige Guvernul şi Parlamentul să pună în
aplicare ceea ce hotărăşte poporul român
prin referendumuri naţionale, în probleme
de interes naţional.”

Teodor Meleşcanu

10. Zsolt Szilagyi (Partidului Popular
Maghiar din Transilvania) - “Dacă trăim
în România şi vrem să trăim în România,
avem un cuvânt de spus, chiar dacă ştim
că numărul alegătorilor noştri este limi
tat, chiar dacă ştim că partidul nostru are
resurse din punct de vedere al votanţilor
limitate, dar, totuşi, este un exerciţiu
democratic şi simplu fapt că maghia
rii dau un mesaj că vor să fie integraţi în
viaţa politică românească, este un me
saj bun. Deci, o mobilizare mai bună în
cadrul comunităţii maghiare ajută şi starea
generală sufletească în rândul maghiarilor,
ca să se simtă mai acasă”

Gheorghe Funar

Zsolt Szilagyi

11. Monica Macovei (independent) “Câștig Președinția, nu discut despre a nu o
câștiga. (...) Eu voi fi singurul președinte in
dependent pe bune, pentru că restul și-au
dat demisia după ce au devenit președinți”
12. Constantin Rotaru (Partidul Alianţa
Socialistă) - “Spre deosebire de toţi can
didaţii pe care i-aţi văzut până astăzi, care
au afirmat că în timpul mandatului lor vor
face tot ce le stă în putinţă pentru a modifi
ca Constituţia pe motiv că preşedintele nu
îşi are bine clarificate atribuţiile, eu afirm
foarte clar că atribuţiile preşedintelui sunt
mai mult decât explicit şi cuprinzătoare în
art. 80 din Constituţie.”
13. Călin Popescu Tăriceanu (indepen
dent) - “Sunt singurul candidat care îl poate
învinge pe Victor Ponta. Ultimele sondaje
indică faptul că Ponta, care are şi avantajul
de a fi prim-ministru în funcţie, este clar fa
voritul pentru intrarea în turul doi. Pe locul
doi, până acum, este Klaus Iohannis. Ceea
ce se întâmplă cu Iohannis este o scădere
rapidă de susţinere din cauza problemelor
pe care le are cu justiţia, mă refer la dosarul
ANI şi cetăţenii îşi pierd încrederea. Şi nu
doar cetăţenii, chiar şi cei care fac parte din
Alianţa Creştin Liberală (ACL) care sunt
puşi în faţa unei situaţii delicate.”
14. Corneliu Vadim Tudor (Partidul
România Mare) - “Nu despre mine e
vorba, despre ţara asta a noastră amărâtă,
care nu mai rezistă. Am rezistat până
acum, să văd dacă mai rezistă acest popor.
Îi plâng de milă. Dacă se duce iar după
cârnaţi şi mititei şi chiftele, îl priveşte, dar
se termină pomenile electorale şi din ce va
trai după aia?”

Monica Macovei

Constantin Rotaru

Călin-Popescu-Tăriceanu

Corneliu Vadim Tudor

7

Opinia de Ungheni | septembrie, 2014, numărul 7

Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local
ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI UNGHENI
Nr. 5990 din 26.09.2014

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 26.09.2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Lo
cal al oraşului Ungheni, la care participă un număr de 15 consilieri
locali, şedinţa fiind legal constituită. Mai participă la ședința Consi
liului dna. Suciu Ramona, consilierul personal al primarului orașului
Ungheni. Dl. primar nu participă la lucrările ședinței consiliului.
Dl. Ogrean Liviu, preşedintele de şedinţă, prezintă Dispoziţia pri
marului orașului Ungheni nr. 857 din 22.09.2014 prin care a fost
convocat Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă ordinară, cu
următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate în
bugetul local al orașului Ungheni prin Dispoziția Primarului nr.
854/15.09.2014 - iniţiator primar Prodan Victor;
2. Diverse.
Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt completări la procesul
verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 29 august 2014.
Dl. Teleptean Vasile: La pag. 16, penultimul aliniat, solicită modifi
carea după cum urmează„... trebuie să încheiem cu Sîmpetreanu un
protocol, un parteneriat privind aportul lui la realizarea drumului.”
Se supune la vot procesul verbal din data de 29 august 2014, se
aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere - Moldovan Crinișoara (nu
a participat la ședința din luna august).
Dl. președinte supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu 15 voturi
pentru.
Dl. preşedinte de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinei de zi privind
validarea modificărilor efectuate în bugetul local al orașului Un
gheni prin Dispoziția Primarului nr. 854/15.09.2014.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comi
sii de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Trif Ioan: Comisia noastră a dat vot favorabil acestui proiect de
hotărâre.
Dna. Moldovan Crinișoara: Această rectificare de buget se face după
ce s-a dat Dispoziția primarului pentru modificarea bugetului; de
fapt noi acum aprobăm ceea ce a hotărât dânsul singur în data de
15.09. Nu s-a putut face ședință în data de 15.09? De la Finanțe ați
primit documentația în data de 03.09.
Dl. Culcear Florin: Într-adevăr dl. primar este preocupat de alte pro
bleme, dar de atâtea ori am ridicat problema ca la rectificări de buget
să vină cineva de la contabilitate să ne poată da niște explicații. Dl.
primar lipsă, de la compartimentul contabilitate lipsă.
Dl. Ogrean Liviu: Eu am reținut că cine a vrut să se lămurească, a fost
lămurit. Dna. contabilă a fost la ședința comisiei de specialitate și a
dat explicații.
Dl. Culcear Florin: Îmi cer scuze, eu nu am fost prezent.
Dl. Teleptean Vasile: Eu am întrebat-o și pe dna. contabilă, este vorba
de Titlul 20 - Bunuri și servicii, alin. 20.30.30 ați avut o cheltuială de
36.000 lei, concret despre ce servicii este vorba?
Dl. Gyulai Jozsef: Eu propun ca la fiecare rectificare de buget, să fie
prezentă dna. contabilă.

Consiliul Local Ungheni

O parte din Consiliul Local Ungheni
Dl. Ogrean Liviu: Este o solicitare pertinentă.
În lipsa d-nei contabil, dl. Laurenț Mihai, consilier în cadrul Servi
ciului financiar-contabil răspunde întrebărilor adresate de consilieri.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă
cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 50/26.09.2014.
Punctul 2: Diverse.
Dl. Trif Ioan: - în data de 17.09 a depus un proiect de hotărâre la
primăria Ungheni cu condiția ca la prima ședință de Consiliu să fie in
trodus pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre nu a fost introdus pe or
dinea de zi, dar a primit ca răspuns o adresă. Cuprinsul proiectului de
hotărâre privind înființarea Parcului Industrial nr. 2 Ungheni, județul
Mureș, inițiat de consilierii Culcear Florin, Moldovan Ioan și Trif Ioan
și al adresei primite sunt citite în cadrul ședinței. Prin acest proiect de
hotărâre se dorește înființarea unui Parc Industrial (nr. 2) pe pășunea
situată în Ungheni, în suprafață de 48 ha, pentru a veni în sprijinul
d-lui primar și al d-lui președinte al Consiliului Județean Mureș care
demult au lansat ideea unui nou parc industrial în Ungheni;
- vrea să știe cine a dat dispoziție d-lui casier să nu încaseze taxa de
branșare la canalizare;
- consideră ca s-a făcut un abuz cu înscrierea în C.F. a clădirii din
Vidrasău, edificată de către „Macul Roșu”, fără autorizație de con
struire, pe terenul proprietatea orașului Ungheni; consideră că era
nevoie de o hotărâre a Consiliului Local pentru preluarea imobilului.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Dl. Trif, unde ați fost când s-a construit
clădirea, pe domeniul nostru public?
Dl. Trif Ioan: Eram consilier.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Și de ce nu ați făcut demersurile atunci când
s-a construit pe domeniul public. Cum construiește cineva privat pe
domeniul public, fără știrea Primăriei și fără să fie luat în evidență.
Vă rog să-mi dați o explicație. Cine a făcut demersurile pentru a se
putea construi pe domeniul public?

Dl. Trif Ioan: Nici nu știu când s-a făcut acea construcție.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Foarte intersant că nu știți, pentru că acum
sunteți omniprezent pe toate satele.
Dl. Trif Ioan: Eram doar consilier local.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Și acum sunteți doar consilier local, dar sunteți
pretutindeni, iar atunci nu știați că se face o clădire pe domeniul public.
Dl. Trif Ioan: - nu s-a rezolvat iluminatul public pe strada Florilor, în
dreptul proprietății familiei Istrate;
- amplasarea unui tomberon pe tronsonul cuprins între Fabrica de
bere și fostul depozit Peco;
Dl. Teleptean Vasile: - solicită urgentarea lucrării de bornare pentru PUG.
Dl. Moldovan Ioan: - consideră că răspunsul dat de dl. primar pro
iectului de hotărâre privind înființarea Parcului Industrial Ungheni
nr. 2 reprezintă o analiză contabilă superficială, în sensul că au fost
analizate doar taxele locale care au intrat în bugetul Consiliului Lo
cal, dar în bugetul Consiliului Local intră impozitul pe salarii, intră
cote defalcate din TVA.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: - solicită informații despre realizarea sensului
giratoriu de la intersecția de la „Moară”.
Dl. Culcear Florin: - solicită repararea drumurilor județene Ungheni
- Cerghizel și Ungheni - Acățari, întrucât s-au întâmplat multe ac
cidente rutiere din cauza carosabilului deteriorat;
- ridicarea gunoaielor din zona blocurilor de la „Moară”.
Dl. Ignat Gheorghe: - acoperișul școlii și a căminului din localitatea
Cerghid este deteriorat, lipsesc multe țigle și apa se înfiltrează prin
zonele descoperite în interiorul imobilului.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şedinţa ordinară
din data de 26 septembrie 2014 se încheie.
Preşedinte de şedinţă,			
Ogrean Liviu		

Secretar,
Covrig Daniela
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Proiectil descoperit în satul Vidrasău
În cursul zilei de luni, 29.10.2014 ora 15.24, Serviciul
Voluntar pentru Situţii de Urgenţă Ungheni a
fost anunţat de administratorul public din cadrul
Primăriei, domnul Pătran Aurelian, în legătură cu
descoperirea unui proiectil în cadrul unor săpături
din localitatea Vidrasău. Împreună cu echipa
pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Horea” al judeţului Mures s-a intervenit
pentru asanarea unui element de muniţie. La faţa
locului, membrii echipei pirotehnice împreună cu
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,
insp.Porime Sorin au identificat şi ridicat un proiectil
exploziv de calibru 82 mm. Muniţia provine cel mai
probabil, din Al Doilea Război Mondial. Obuzul a fost
ridicat, transportat şi depozitat în siguranţă, urmând
să fie distrus în poligon de către serviciile de urgenţă
profesioniste din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă ,,Horea” al judeţului Mureş.

Reguli de comportare în cazul
descoperirii de muniţie neexplodată

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind
protecţia civilă, asanarea terenului şi neutralizarea
muniţiei rămase neexplodate din timpul conflictelor
armate se execută de către subunităţi specializate
şi specialişti pirotehnicieni din serviciile de urgenţă
profesioniste din subordinea Inspectoratului Gene
ral pentru Situaţii de Urgenţă. Muniţiile se distrug
în poligoane ale Ministerului Administraţiei şi Inter

nelor şi Ministerului Apărării sau pe terenuri puse
la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice
locale în a căror rază administrativ-teritorială se
execută lucrările de asanare. Terenurile stabilite
pentru distrugerea muniţiei se amenajează potrivit
instrucţiunilor şi normelor tehnice specifice, ela
borate de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă. Autorităţile administraţiei publice locale
sau, după caz, instituţiile publice şi operatorii
economici asigură subunităţii de intervenţie ca
re execută asanarea pirotehnică, accesul în teren
şi, gratuit, mâna de lucru auxiliară, mijloace de
transport cu şoferi şi carburantul aferent, mate
rialele, asistenţa sanitară, precum şi cazarea şi hră
nirea efectivelor necesare acestor lucrări. Paza
muniţiilor şi a terenurilor în curs de asanare, precum
şi însoţirea transporturilor de muniţii se execută de
personal autorizat. Persoanele fizice şi juridice care
iau cunoştinţă de existenţa muniţiilor au obligaţia
să anunţe de îndată centrul operaţional din cadrul
serviciului de urgenţă profesionist, dispeceratul inte
grat de urgenţă (112), poliţia sau serviciul voluntar
pentru situatii de urgenta, primarul, după caz.
Se interzice persoanelor fizice neautorizate să ridice,
să manipuleze ori să utilizeze muniţia neexplodată.

Sub denumirea generală de muniţii
sunt incluse următoarele:
• cartuşele de toate tipurile;

Bombă de 500 de kilograme
• proiectilele;
• bombele;
• torpilele;
• minele;
• petardele;
• grenadele;
• orice elemente încărcate cu substanţe explozive.

În cazul descoperirii elementelor
de muniţie se interzice:

• ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în
diferite încăperi sau locuinţe;
• comercializarea acestora prin agenţii de colectare a
deşeurilor feroase şi neferoase;
• lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau
la suprafaţă;
• introducerea muniţiilor în foc;
• topirea elementelor metalice de muniţii;
• tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau
prin sudură;
• folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor
unelte;
• utilizarea pulberilor şi explozivilor provenite din
muniţii în scopuri artizanale;
• demontarea de la muniţii a focoaselor sau a altor
elemente componente;

Proiectilul descoperit în urma săpăturilor

• folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii,
cum sunt: grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte
elemente ale acestora.
În zona în care sunt descoperite elemente de muniţie
se interzice:
• accesul persoanelor şi animalelor;
• executarea de săpături manuale sau cu mijloace
mecanice de către persoane neautorizate;
• aprinderea focului deschis;
• executarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare;
• circulaţia vehiculelor.

Obligaţiile cetăţenilor pentru
prevenirea accidentelor în cazul
descoperirii de muniţii neexplodate:

• să anunţe de urgenţă organele de poliţie, autorităţile
administraţiei publice locale sau inspectoratul
pentru situaţii de urgenţă despre descoperirea de
muniţii neexplodate;
• să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru
zonele cu risc la descoperirea de muniţii neexplodate;
• să asigure securitatea locului respectiv până la sosirea
organelor de poliţie sau a personalului specializat al
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.
Şef SVSU Ungheni, Insp.Porime Sorin

Consiliul Local Ungheni, primul pas pentru drumul spre Aeroportul Transilvania
Consiliul Local Ungheni a facut primul pas în ceea
ce priveşte sprijinirea proiectului de construcţie
a unei rute alternative de acces către Aeroportul
Transilvania Tîrgu-Mureş. Aleşii locali au votat
Planul Urbanistic Zonal aferent acestei investiţii
ce aparţine Consiliului Judeţean Mureş. Prima
rul oraşului, Victor Prodan a convocat o şedinţă
extraordinară (luni, 6 octombrie) pentru ca pro
iectul iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean
Mureş, Ciprian Dobre să nu fie întârziat în graficul
de desfăşurare. Proiectul supus votului conţine
un singur articol „Planul Urbanistic Zonal- Mo
dernizare Căi de Comunicaţii ce deservesc Aero
portul Transilvania Tîrgu-Mureş. 1. CM- zonă
mixtă pentru dotări şi echipamente publice de
interes zonal: POT max 50,00%, CUT: max 1,0. 2.
TA- zonă de circulaţie aeriană şi amenajări afer
ente: POT max 30,00%, CUT max 1,0”. „Comuni
tatea din Ungheni şi satele aparţinătoare salută
iniţiativa echipei Consiliului Judeţean Mureş în
frunte cu preşedintele Ciprian Dobre. Am dorit
să votăm acest proiect pentru ca toate demersu
rile să fie desfăşurate în timp util iar investiţia să

Drumul European E60 şi drumul ce va fi construit de Consiliul Judeţean Mureş
nu aibă întârzieri. Consiliul Local Ungheni susţine
ideea construirii unui drum care să pornească

de la sensul giratoriu şi să ajungă la Aeroportul
Transilvania, tocmai pentru fluidizarea traficu

lui în zonă. Vom fi alături de Consiliul Judeţean
Mureş în acest demers” a declarat edilul de Un
gheni, Victor Prodan.
În referatul de aprobare este specificat: „Consiliul
Judeţean Mureş, în dorinţa de a dezvolta în con
tinuare Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureş, şi-a
propus să coordoneze şi să sprijine acţiunea de
configurare şi îmbunătăţire a infrastructurii teri
toriale ca suport al dezvoltării durabile, inspirat
din experienţa şi performanţele Uniunii Euro
pene. În acest context, prin documentaţia tehnică
faza PUZ- Modernizare căi de comunicaţie ce
deservesc Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureş,
se propune asigurarea unui nou acces carosabil
pentru aeroport şi reorganizarea spaţiilor de par
care precum şi rezolvarea fluxurilor de circulaţie
în incinta parcării.”
Consiliul Judeţean Mureş a demarat procedurile
pentru construirea drumului paralel cu şoseaua
E60, drum care va fluidiza atât traficul pe acest
sector cât şi accesul în Aeroportul Transilvania.
Drumul va porni din zona străzii care duce spre
Parcul Industrial şi va ajunge până la aeroport.
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