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 Prezentul raport de activitate reprezintă o trecere în revistă a celor 

mai importante proiecte pe care le-am început în anul 2014 şi pe cele pe 

care le-am finalizat în acest an. 

 În anul 2014 s-au realizat investiţii mari în reabilitarea drumurilor 

săteşti prin pietruirea acestora, asfaltarea Străzii Mureşului, 

modernizarea şi extinderea reţelelor de apă, extinderea reţelei de energie 

electrică, investiţii în instituţiile de învăţământ, investiţii realizate din 

bugetul local. 

Toate aceste realizări au fost posibile cu sprijinul comunităţii 

locale, al plătitorilor de taxe şi impozite, al unor oameni de afaceri, 



precum şi datorită echipei din cadrul Primăriei şi a Consiliului Local 

care au înţeles datoria lor faţă de comunitate. 

Ca primar al acestui oraş, pot să declar cu mulţumire, că am 

realizat în proporţie de 90% proiectele propuse pentru anul 2014 şi 

consider că acest an a reprezentat un pas important înainte pe care l-am 

făcut în administrarea oraşului Ungheni spre dezvoltarea sa. 

În continuare, vă prezint câteva din principalele proiecte ale anului 

2014, cu speranţa ca în anul 2015 să putem continua împreună amplul 

proiect de dezvoltare al oraşului nostru. 

 

Victor Prodan  

Primarul Oraşului Ungheni 

FINANŢAREA PROIECTELOR ORAŞULUI UNGHENI 

 Bugetul Oraşului Ungheni propus la începutul anului 2014 a fost 

de 11.285.000 lei. Cea mai mare parte a acestor fonduri a fost alocată 

dezvoltării oraşului prin investiţii în modernizarea de străzi, reţele de 

energie electrică şi de apă şi lucrări la unităţile de învăţământ. 

 Din totalul bugetului, veniturile proprii ale oraşului Ungheni 

provenite din taxe şi impozite locale au însumat 2.197.000 lei. 

LUCRĂRI LA REŢELELE DE APĂ ŞI CANALIZARE 

În cartierul de blocuri din zona Gării s-a realizat o amplă lucrare de 

schimbare a întregii reţele de apă potabilă care alimentează aceste 

blocuri. Această investiţie a fost realizată din bugetul local al oraşului 

Ungheni. 



O altă investiţie a reprezentat-o extinderea reţelei de alimentare cu 

apă potabilă din zona Bercu Iovaiei, din oraşul Ungheni. 

În anul 2014 au continuat lucrările la canalizare, şi racordarea 

gospodăriilor la reţeaua principală de canalizare a oraşului. 

În prezent există în funcţiune 6 staţii de pompare urmînd să se dea 

in folosinţă a 7 din zona Blocuri Moară. 

În anul 2014 au fost demarate lucrările pentru amenajarea staţiei de 

epurare din localitatea Vidrasău, lucrare care se va finaliza în cursul 

anului 2015. 

LUCRĂRI LA REŢELELE DE ENERGIE ELECTRICĂ 

În oraşul Ungheni, în cursul anului 2014 s-au realizat lucrări de 

extindere a reţelei de energie electrică pe două străzi. La acestea se va 

adăuga şi lucrarea de realizare a iluminatului stradal în anul 2015. 

Cu sprijinul CJ Mureş, care a realizat o importantă şi vitală lucrare 

de amenajare a sensului giratoriu de la intersecţia drumurilor DN15-

DJ151B-DJ151D (zona Moară), am demarat şi finalizat proiectul de 

realizare a instalaţiei electrice de iluminat stradal din zona sensului 

giratoriu. 

LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI DE REPARARE A 

DRUMURILOR 

 Oraşul Ungheni a început un amplu proces de modernizare. Anul 

2014 a fost unul foarte important pentru mine ca primar, dar şi pentru 

întreaga comunitate, deoarece am reuşit să demarăm un amplu proiect de 

reabilitare, modernizare şi asfaltare a străzilor din oraşul nostr. 

În acest sens, strada Mureşului din oraşul Ungheni a fost reabilitată, 

punându-se în primă fază două straturi de asfalt, urmând ca stratul al 



treilea, de uzură, să fie turnat în primăvara anului 2015 când timpul va fi 

favorabil acestui lucru. Acest proiect de investiţie s-a desfăşurat în două 

etape:  

1. Asfaltarea propriu-zisă a drumului pe o lungime de 1271 m şi, 

2. Amenajarea de şanţuri, rigole şi podeţe pentru accesul în 

gospodării. 

Proiectul de reabilitare a străzii Mureşului a fost cel mai important 

proiect al anului 2014, întrucât acest segment de drum nu a fost asfaltat 

niciodată. Din acest motiv, pentru mine ca primar al oraşului Ungheni, 

acest proiect a reprezentat o provocare deosebită. 

Dacă până acum în oraşul Ungheni nu au existat străzi asfaltate, de 

acum putem spune că există. 

După amenajarea sensului giratoriu din intersecţia drumurilor DN15-

DJ151B-DJ151D (zona Moară), lucrare realizată de Consiliul Judeţean 

Mureş, am trecut la reabilitarea părţii carosabile care se află sub 

jurisdicţia unităţii noastre teritoriale pe o lungime de 700 m spre 

localitatea Cerghid şi pe o lungime de 700 m spre localitatea Acăţari. 

Importante sume au fost alocate reparării drumurilor săteşti prin 

pietruirea acestora. 

EDUCAŢIE 

Primăria oraşului Ungheni a continuat şi în anul 2014 să investească 

în unităţile de învăţamânt. Cea mai importantă investiţie realizată în anul 

2014 a fost modernizarea a 8 săli de clasă din cadrul Şcolii Gimnaziale 

„Emil Drăgan” din Ungheni. 

Pas cu pas, şcoala din Ungheni va deveni tot mai frumoasă, mai 

modernă şi mai primitoare pentru copii. 



De asemenea, pentru recompensarea elevilor premianţi, în vara anului 

2014, elevilor cu cele mai bune rezultate obţinute la învăţătură şi la 

concursurile şcolare li s-a oferit din partea Primăriei şi a Consiliului 

Locau Ungheni o tabără gratuită pe litoralul românesc. 

 

ACTIVITĂŢI CULTURALE 

 La nivelul oraşului Ungheni, în cursul anului 2014, s-au desfăşurat 

o serie de activităţi culturale, între care aş putea aminti  spectacolul  

organizat  cu ocazia zilei de 8 Martie, de 1 Decembrie şi a II-a ediţie a 

Festivalului de Colinde „NAŞTEREA TA HRISTOASE”, festival la 

care au participat toate parohiile ortodoxe din oraşul Ungheni şi parohia 

greco-catolică din oraşul nostru. 

 



 

 

SĂNĂTATE 

În anul 2014 am demarat lucrările de reabilitare a dispensarului 

uman din satul Vidrasău, proiect care se va continua şi în anul 2015, iar 

finanţarea acestuia se va face tot din bugetul local. Lucrările inclus 

refacerea acoperişului clădirii, compartimentarea acesteia, realizarea 

instalaţiilor. 

Tot în anul 2014 au fost reabilitate dispensarele din localităţile: 

Cerghid, Cerghizel şi Moreşti. 

 

 

 



SOCIAL 

 Serviciul Stare Civilă a oficiat şi înregistrat 41 de căsătorii, un 

număr de 57 de decese şi 10 naşteri din străinătate. În calitate de primar 

în anul 2014 am oficiat şi eu o căsătorie. 

Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor, care funcţionează în 

cadrul Primăriei Oraşului Ungheni din data de 26 mai 2014, a eliberat pe 

parcursul acestui an un număr de 1200 de cărţi de identitate, 43 cărţi de 

identitate provizorii şi 38 de vize de reşedinţă aplicate pe cărţile de 

identitate. 

 

Serviciul de asistenţă socială a avut un important volum de activitate 

pe parcursul anului 2014.  



Ajutorul acordat pentru încălzirea locuinţei a fost solicitat de un 

număr de 247 de persoane. Peste 1100 de persoane beneficiază de 

pachete cu alimente din partea Uniunii Europene. 

În anul 2014, au beneficiat de alocaţie de susţinere un număr de 142 

persoane, de ajutor social 142 persoane, de indemnizaţie acordată 

persoanelor cu handicap 39 persoane, de alocaţii de stat 140 de persoane, 

de indemnizaţii pentru creşterea copilului 50 de persoane. 

În cursul anului 2014, angajaţii serviciului de asistenţă socială au 

realizat 518 anchete sociale. 

Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului a eliberat în anul 

2014 un număr de 92 de autorizaţii de construcţie. 

 

 

 

 


