ROMANIA
JUDETUL MURE$
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI LTNGHENI
Nr. 5738 din 29.08.2019

PROCES VERBAL

incheiat azi, 29.08.2019, cu ocazia $edinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului
Ungheni, la care participa un numdr de 15 consilieri locali, din totalul de 15, qedinJa fiind
legal constituitd. (dl consilier local Culcear Florin a sosit dupi deschiderea qedinlei).

Participd la qedinla Consiliului local , dl Platon Mihail, inlocuitor secretar gi dl Lif
Alexandru - administrator public.

Dl Nistor Ioan, prcqedinte de fedin@, deschide Sedinla !i prezinte Proiectul ordinii de

zli

l

Proiect de hofi.rare privind tansfomarea unei funcjii publice vacante de execulie
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraEului Ungheni - irriliafol
primar Prodan l,ictor;
2. Proiect de hotAdxe p vind alegerea presedintelui de sedinla al Consiliului Local
Ungheni pentru o perioada de 3 luni (septembrie 2019 - noiembrie 2Olg)-iniliator
primdr Prodan lliclor
3. Proiect de hotArare privind aprobarca contului de execulie al bugetului ora;ului
Ungheni pe trimestrul Il/2019, iniliator primar Prcdan Victor.
4. lnrrebari- inrerpelari. raspunsuli. opinii.

DI Platon Mihail, inlocuitor

secretar face prezenla consilierilor locali

qi

supune

aprobdrii procesul verbal nr.5167l30.07.2019 al 5edingei Consiliului local Ungheni din 30
iLrlie

20i9,

acesta

fiind aprcbat cu

15 voturi pentru .

consemnat exact ceea ce a spus la proiectul de la

li

se pldteqte ta,.<a pe

Dl Trif Ioan face obse1Talia

ff.2, "md bucur pentru

ce nu s-a

ca s-a Ibcut

licitalia

pe$oane conform contractului ce inta in vigoare de la 1 iulie".

La propunerea dlui Nistor Ioan, preqedinte de

$edin16, se

aprobi ordinea de zi a

qedinlei cu 15 voturi pentru.

Dl Nistor Ioan, preSedinte de $edinla prezinta punctul 1 al ordinii de zi Proiect de
hofirArc pri,ind transformerea ukei funclii publice Nacante de execLqie din cadrul aparatului
de specialitdte al Pfimarului oraqului Ungheni - ikiliator primar Ploda tr/ictor ,
Proiectul de hotararc a pdmit aviz favorabil din partea celor 3 comisii de specialitate
de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Bukko$i Luminila, despre ce post este vorba?

Dl Platon Mihail,

a$a cum scde

in proiectul de hotdrare este un post in serviciul

administralie publicd.

Dl Trif Ioan, dlor consilieri, nu cu mult timp in unne am aprobat organigrama qi statul
de func1ii Ei acum se vine iar sd transformim un post, din consilier de execulie asistent in
debutant, e clar cd este post pregdtit pentm o persoand anume, se fac angajtui cel pulin in

ultimui timp de persoane incompetente, pe criterii politice. deja se qtie gi penoana care va

ve.
Dl Nistor Ioan, ce compartimente are serviciul?

Dl

Platon Mihail, cadastru-fond funciar, registrul agricol, registaturi, secretariat,

arhiva.

Dl Nistor loan, preqedinte de tedinF, supune la vot proiectul de hoterare prezentat,

aprobi cu 13 votud pentru qi 2 ablineri: dl Trif Ioan, dl Culcear Flo n,
Hotirarea nr.

se

adoptandu-se

32129,08.2019.

Dl Nistor Ioan, pre;edinte de tedinld prezinti punctul 2 al ordinii de zi Proiect
hottuare privind alegerea prefedintelui de sedinfd

de

al Consiliului Local Ungheni pentru

o

perioada de 3 luni (septembrie 2019 - noiembtie 2lI9)-iniliator primar Prodan Victor

Proiectul de hottuare a

prinit aviz favorabil din pafiea celor 3 comisii

de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dna Buta Monica-Valentina, propune pre$€dinte de qedinfi pe dl

Titi Emestiu.

Dl Culcear Florin, propune preFdinle de $edinld pe dl Trif Ioan.

Dl Nistor Ioan, supune la vot propunerea dnei Buta Monica-Valentina $i cu 9 voturi
pentru, 1 vot imlotrivd dl Nistor Ioan, 5 abline : Dl Cojoc Pompiliu, dl Trif loan, dl Culcear
Florin, dl Boer Alexandru, dna Pagc Maria- Mirela se alege preqedinte de qedinle

d

Titi

Emestiu, adoptandu-se Hotirerea nr. 33/29.08,2019.

Dl Nistor Ioan, prefedinte de $edinle prezinti punctul 3 al ordinii de zi Proiect de
hofirAle pltuind apfobarea contulli de execLqie al bugetului oruVlui Ungheni pe trimestrLll
Il/2019, iniliator prinar Prcdan Victot
Proiectul de hotAdre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif loan, aratd

cd nu este de acord cu acest proiect,

nu

va vota pentru. nu sunt

detaliate cheltuielile fhcute pe proiectele de investitii.

Nu gtim niciodafi la ce valoare au fost realizate lucrArile de investilii gi acuma

lucriri la

Ecoala din

ne trezim cu cine

se fac

Unghen| nu e rau cd se fac, dar nu cunoa$tem valoarea investifiei, o sd

$ie ce sume.

Unii voteMe lErA

sb

ftie desprc ce este vorba.

Dl Nistor loan, pre$edinte de fedinle, supune la vot proiectul de hotfuare prezentat,
aprobA

cu 12 voturi pentru, 3 ablineri: dl Culcear Florin, dl Trif Ioan, dl Nistor

adoptandu-se

Hotirarea nr.

se

Ioan

34/29.07 .2019.

Punctul 4: intrebb.ri, interpelAri, r6spunsuri, opinii.

Dl Trif Ioan, aratd modul deplorabil in care aratd strada de lingi biserica reformatd,
arate cA trebuie puse plSculele cu denumirea

stezilor, arati ci nu

a putut obtine

informalii

de

la persoanele de conducere din primirie despre modul de colectare a gru]oiulni de filma ce
detine contractul de operare. A luat infomalii de la Consiliul judelean, $i aratd
acestuia nu se respectd

ci prevederile

in ceea ce pdveEte numdrul de ridicdri a gunoiului pe Ungheni gi pe

satele apa4indtoare qi arata obligatia ca operatorul sd punA la dispozilia cetdlenilor pubele
necesare colectdrii grinoiului. Face referire

;i

la faptul

cA

juri;tii Prefecturii au fhcut praf

calificatir'ul dat de noi dnei secretar.
Dna Pop Otilia, prezintd graficul

ridicirii gunoiului

, arata

ci mai

sunt unele lucrud de

perfectat cu operatorul.

Dl Botog Iacob Dorinel, operatorul

este ales la

nivel dejude!.

Dl Nistor Ioan, prezint6 modul de colectare a gunoiului pe sate !i de la blocurile

de

locuit din zona gdrii CFR.
Dna Buta Monica-Valentina, roagi pe dnul Trif Ioan,

lali

si aibi un limbaj

fEre

de colegii din Consiliul Local.Sd respecte $i o sd fie respectat.

Dl preSedinte de qedinle incheie $edinla ordinara din data de 29 august 2019.

P.Secretar,

Platon Mihail

\-

jigniri

