
ROMANIA

JUDETUL MURE$

CONSILIUL LOCAI AL ORA$ULUI IINGHEM

M. 7086 din 29.10.2019

PROCES VERBAL

incheiat azi, 29.10.2019, cu ocazia geditrtei ordinare a Consiliului Local al oragului

Ungheni, la care pafiicipi rm numdr de 15 consilieri locali, din totalul de 15, gedinJa fiind
legal constituitA. Padicipi la gedinla Consiliului local, dl primar prodan Victor, dna secretar

Covdg Da.dela Ionela qi dl Li1 Alexandru - administrator public.

Dl Titi Emestiu, pregedinte de $edinld, deschide ledinla $i prezintd proiectul ordinii de

zi, dupd cum urmeazA:

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotirare privind aprobaxea executirii wrei lucrEri de ,,Alimentaxe cu

energie electuice - $atia de pompare, loc. $Auga (Oraq Ungheni).'_ iniliator primar
Prodan l/icto\

2. Proiect de hotirere privind numirea pentru anul gcolar 2019_2020 a
reprezentanlilor Consiliului Local Ungheni pentru constituirca Consiliului de

Administralie a $colii Gmnaziale ,,Emil Drigan" Ungheni _ iniliator primar
Prodan l/ictor;

3. Proiect de hotdrere privind numirea pentru anul gcolar 2019 _ 2020 a unui

membru din Consiliul Local al oragului Ungheni pentru Comisia de Evaluare gi

Asigurare a Calitdlii din $coala Ginaziali ,,Emil Drdgan,, llnghelLi _ iniliator
primar Prodan l/ictot:

4. Proiect de hotirere privind rectificarea bugetului local al oragului Ungheni

pet\tN a )12019 - i iliator primar Prodan I/ictor;

5. Proiect de hotirare privind modificarea Actului constitutiv gi a Statutului

Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitaxd ,,Aqua Invest Mure$,, - iniliator primar

Prodan Victor;

6. inlrebtui. inlerpeldri. rispunsuri. opinii.
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Si Nota de suplimentare a ordinii de zi nr. 1054129.10.2019 plin care se intoduce, in

regim de urgenle, proiechrl de hotdrere privind avizarea 
',Protocolului 

de colaborare pentru

acoperirea costudlor pentru deteurile care fac obiechi rdspunderii extinse a producatorului

dinjudelul Mureq" Ei a incheierii acestuia intre ADI ECOLECT MttREq fi diferite organizatii

de preluare a responsabiftn]ilor (OIREP).

Dna sedetax face apelul nominal al consilierilor locali. De asemenea' aduce la

cunostinla consilierilor locali lndeplinirea prevederilor art. 136, alin. (8) din Codul

administativ pentru proiecn de hotirdre supus dezbatedi qi aprobdrii in cadrul qedinlei de

azi.

in continuare, dna seqetar supune apioberii prccesul verbal al gedinlei Consiliului

local Ungheni din 24 septembrie 2019, acesta fiind aprobat cu 15 voturi pentru

Dl Titi Emestiu supune aprobdxii ordinea de zi a gedin{ei propusd de dl pdmaf, care se

aprobi cu 15 votlri pentru.

in regim de urgenld:

7. Proiect de hofirAre privikd avizalea ,,Protocolului de colaborare pentru

acopelirea costurilor pehtru deiewile carc fac obiectul rdspundefii extinse a producdtorului

din judelut MureS" ;i a incheierii acestuia tntre ADI ECOLECT MURE$ ti diJbrite

organizalii de preluare a lesponsabilitdfilor (OIREP)

Proiectul de hottuarc a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din

cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Ionescu Ilie: Ce inseamoa rdspundere extinsa a producdtorului? Carc sunt unitalile

OIREP? Cine este producatorul?

Dl Trif Ioan: Avem trimis un replezent.mt acolo. Cine reprezinti Primeria Ungheni?

A;teptdm sA ne dea dspuns. Dna secretar, cine este reprczentanful?

Dna secretar: Dl Li!.

Dl Trifloan: Dl Li!, explicafi-ne despre ce e vorba.

Dl Titi Emestiu, preqedinte de $edinF, supune la vot proiectul de hotirare prezentat, se

aprobd cu 11 voturi pentru, 2 votu impotrivd - Culcear Florin, lonescu Ilie si 2 abline -
Trif loan, Nistor Ioan adoptandu-se Hotirere \t. 36D9.10.2019.

Dl Trif Ioar: Dali-mi voie, dl preqedinte, si-mi explic votul. Stimari colegi, atata timp

cet noi avem reprczentanli ln ADI Eaolect fi ADI Aqualnvest de 8 ani $i nu a venit o data sa

ne spunA ce probleme sunt !i despre ce e vorba, normal cd nu putem vota Uitafi, nu sunt in

stare sa ne dea o explicalie simpld la acest proiect de hotarerc'

-l

in regim ordinar :



l. Proiect de hofirArc privind aptobarea executdrii unei lucrdri de ,,Alimektare cu

enelgie electficd - stalia de pompare, loc. gdu;a (OraS Ungheni) ".

Proiectul de hotararc a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: Dlor colegi, ca sd nu fiu infeles, din nou, greqit, eu sunt consecvent in
ceea ce fac ti in ceea ce spun legat de instalalia de curent cale ftebuie dusa la statia de

pompare. Sunt de acord ce, indiferent unde, trebuia f6cuti aceaste $alie de pompare, ca sd

ajungd apa in localitatea $iuqa, dar, v-am mai spus ;i cand s-a aprobat proiectul de hotdrere,

cI dacd apa se bega de la Moreqti, se ducea 2-3 km p6nd in v6rf, la cruce la $6uga qi, de acolo,

mergea prin cddere. Trebuia ficute stalia de pompaxe la More$ti, ldngi pod qr nu ne cosra

suma respectivl de bani. Dar, stimalii colegi din comisia din care fac qi eu parte, banii nu sunt

plitili de la MDRAP, banii sunt pldtifi din bugetul local. Statia de pompare s-a montat acolo

cu un singur scop: de a-$i tage curentul 9i dl primar la ferma d6nsului ti o sd vedeli cd am

dreptate. Degeaba spuneli cd are curent, are tras doar curent monofazic, iar aici este cuent
trif'azic. Din acest motiv, eu md ablin la acest proiect de hotArerc.

Dl Titi Emestiu, preqedinte de qedinji, supune Ia vot proiechrl de hotarere preze aL se

aprobd cu 14 voturi pentru si I ablinere - Trif loan, adoptAndu-se Hotirerea nr.
37 /29.10.2019 .

2. Proiect de hotitlare privind numirea pentru anul ;colar 2019-2020 a reprezentanlilor

Consiliului Local Ungheni pektru constituirea Consili lui de Administratie a Scolii

Gimnaziale ,, Emil Drdgan" Unghe i.

Proiectul de hoterere a pdmit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din

cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Buta Monica Valentina: Eu propun sd ralnana tot cei care au fost in administratie.

dac[ sunt de acord: dl Titi Emestiu, dl Cojoc Pompiliu, dl Fechete Ioan.

Dl Trif loan: Nu md intereseazi penoanele care merg acolo, dar un lucru e sigur qi ce

vi spun, a$a e: exact acelali comportament il au Ei acolo, cum il au in consiliu local. Sunt

slugi, merg acolo $i ddicl doar m6inile.

Dl Cojoc Pompiliu: MeritS, dna directoare foaxte bine arati.

Dl Titi Emestiu, pretedinte de $edinF, supune la vot proiectul de hotararc prezentat cu

propunerile avansate, se aprobi cu 15 votud pentu, adoptdndu-se HotirArea nr.

38D9,10.20t9.
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3. Proiect de hotdrate pri)ind n milea pentru anul tcolar 2019 _ 2020 a unui membru

din Consiliul Local al orasului Ilngheni pentru Comisid de Eraluare ,i Asigurarc a Calitdlii
din $coala Ginaziald ,, Emil Drdgah" Ungheni.

Proiectul de hotirare a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Buta Monica Valentina: Sa remana tot Dorinel Botog, dacd e de accord.

Dl Botot Iacob Dorinel: Cu o condifie: le-am cerut p6xinlilor ca sediul asocialiei sd fie
]a $coali. Dl pimar face un prciect de hotfudre care se aprobd in consiliu.

Dl Trif loan: Aceeaqi observalie am, sd nu fie slugi acolo, exact cum sunt slugi in
consiliul local.

Dl Titi Emestiu, pregedinte de Eedinti, supue la vot proiectul de hot;rare prczenrat cu

propunerea ficute, se aprobe cu 14 voturi pentru qi I ablinere _ Botoq Iacob Dorinel,

adoptandu-se Hotire tea w. 39129,10.2019.

1. Proiect de hofitAle privind tectifcarea bugetului local al orasului (Jngheni penbu
anul20l9.

Proiectul de hotirdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate penfu
activitali social-culturale, culte, invel5mant, sanetate qi familie, muncd !i prctective sociale,

protectie copii Si a comisiei de specialitate pentru agriculturd, activitdli economico_financiarc,

amenajarea teritoriului 9i urbanism qi aviz negativ din paxtea comisiei de specialitate juridica

qi de disciplind, protectie mediu gi turism din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Tdfloan: S-a ficut Nota de firndamentare... e vorba de 45.000 lei pentru relea de

iluminat exterior clddire $coali gililnaziali ,,Ernil Drdgan,' Ungheni. E fdcutd in fali. dar eu

am trecut intr-o seard $i in spatele $colii € intuneric beznA.

Dl primar: incd nu e gata.

Dl Trif Ioan: Dlor colegi, in acest proiect de hotAr6xe ne intahim cu lucru le gata

ldcute, Iru ni s-a cerut aprobarea la nimic. Ori, noi nu suntem aici s6 venim sd fim ridicitod de

maini, slugi. Vine primarul, ne spune cA el asta a ffcut gi noi tebuie si ddicdm mena, ci ne

convine prelul, cd nu, cd astea sunt prioritalile pentru Ungheni sau cA nu, le-a stabilit deja dl
primar. Atunci, caxe este rolul nostru aici, in consiliul local? Deja sunt executate toate

lucrdrile. Pii, reparaliile la gcoala nu sunt f4cute? Care e rolul nostru aici? Atunci, mai bine nLr

mai venim la SedintA, nu-$i are rcstul.

Dl primar: Ca si iti iei banii.



Dl TIif loan: Po4i cu plasi la terenul de fotbal de la Cerghizel 12.000lei. Atalia bani

s-au begat acolo, cd nu mai qtie nimeni. Reparalii interioare la $coala generaE Vi&asdu -
100.000 lei. Dl primax, s-a executat lucraxea?

Dl primar: Nu.

Dl Tdf Ioan: Acum scoatefi elevii din clase 9i faceii lucrarea

Dna Buta Monica Valentina: Su[t in vacante.

Dl Ionescu Ilie: Ei sunt in vacanld tot timpul anului.

Dl Trif Ioan: Cheltuieli suplimentare cu 24.000 lei pentru evenimente cultuale din

luna decembrie. $tif cn am aprcbat 5i luna trecutd bani la rectificare, nu ftiu exact cat am

bagat.

Dl primax: Fare numfu.

Dl Tdfloan: Asocialii qi fundalii - se diminueaza cu suma de 30.000 lei' pentru cd nu

s-au cheltuit qi venim, pe partea cealalti, 9i suplimenttun suma cu 30.000 lei. Mai departe, la

$coald, la fundatie, cum a1i ajuns la concluzi4 dl primar, ci fiudalia de la $coal6 tebuie

consolidate?

Dl primar: Avem diriginte de gantier.

Dl Trif loan: Dl primar, nu, nu, nu. Existe expe4i in conshuclii. Trebuie sd avem o

nota de fundamentare cd tebuie consolidatd fundalia. Cum ali consolidat d-voastrA fundafia,

pe ce bazd?

Dl p mar: Vreli sA vA numesc pe d-voasta expefi? VA numssc.

Dl Trifloan: ,,Construclia se suplimenteazd cu suma de 25.000 lei pentru obiecti\ul de

investitii Relea de iluminat extedor Baza sportivd Ungheni". Domnule, ataFa bani am b6gat

acolo, cd nu mai gtie nimeni. Dl primar, mai avem director sportiv?

Dl primar: Avem.

Dl Trifloan: Pe cine?

Dl Titi Emestiu: Cine a c4tigat concursul. Dl Adi Popa.

Dl T floan: Am inleles ci a fost dl Covtig. De ce nu mai e dl Cowig?

Dl Titi Emestiu: $ia dat demisia

Dl primar: Nu a mai vrut si fie.

Dl Trifloan: De ce qi-a dat demisia , dl primax?

Dna Buta Monica Valentina: intrebali-I.

Dl primax: Nu ttiu, intrebati-l

Dl Tdf Ioan: Eu l-an intrcbat. A zis ca din cauza furturilor, i-a fost frica sa nu inhe in

puqcirie.
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Dl Titi Emestiu: Nu cred ce a spus aga ceva.

Dl primar: Aducelil aici.

Dna viceprimar: Aduceli-l aici, in fata d-voastle.

Dl Tdf Ioan: Acesta este un aspect. Al doilea aspect, Asocialia sportiva se afld sub

comanda Consiliului local, nu a primarului. D6nsul trebuia sd vind si inqtiinleze consiliul

local. Noi avem reprezentant din cadrul consiliului local in AsociaJia sportive? Cine e?

Dl primar: Dorinel Boto$.

Dl Trif loan: O sd-i cer, la urme, s6-mi explice din ce cauz[ li-a dat demisia $ ice s-a

intamplat acolo. Nu acum, la,diverse".

Dl primar: Demisia este un act unilateml. Dacd nu $tii limba rcmane, ili spun.

Dl Trif Ioan: Nu am nevoie sd-mi explicafi d-voastre. Mai depalte, se imprejmuiegte

terenul de fotbal de la Moreqti. Haideti, mai intai, sil amenajem $i apoi sd-l imprejmuim.

Dna viceprimar: A fost amenajat de d-voasti cu 400 de milioane.

DI primar: Noi am lacut asfaltdri, noi am bdgat apa, noi facem gcoli, uite facem

stadioane. Voi a1i begat bani, dar nu a,ti lAcut nimic. Noi, dqtia rii, progti. Voi nimic nu a1i dus

la bun sfar$it. Noi am ficut, voi nu ali fbcut nimic. Asta este difercnla dintre noi ti voi,

Dl Trif Ioan: Toate ac€ste sume de bani, care sunt aiuea date, sd le punem pentru

camera de luat vederi $i reabilitarea str;zii de aici din spate, ce nu giu cum li zice, cd nu ali

pus tebli,te.

Dna Buk:kosi Luminifa: Dl pdmar, pot sA vd rog gi eu ceva, .un mai spus o data qi

rcpet, in satul Cerghid este nevoie de reparalia tavanului din cdminul cultual care este

mucegeit, tencuiala este cazutd. La fel, la terenul de fotbal, dacd se mai poate interveni cu

ceva, ce nu este finalizat. E nevoie de plasa de deasupra, gazon qi $ti!i d-voastrd. Pe viitor, vA

rog sd nu ne uitaii nici pe noi.

Dl Titi Emestiu, prcledinte de gedintd, supune la vot prciectul de hotdrare prezentat, se

aprobd cu 13 voturi pentru gi 2 ablineri - Culcear Florin, Trif loan, adopt6ndu-se Hotirerea

\r. 40129,10.2019.

Dl Culcear Florin: Acel teren de la Cerghid s-a finalizat anul trecut, nu?

Dl primar: L-am fdcut atunci, dax se mai strici.

Dl Culcear Florin: Dupd doar un an de zile.

Dl primar: Plasd nu a alut deasupra.

5, Prciect de hotiirArc pfirihd modifrcarea Actului constitutiy ti a Statutului Asocialiei

de Dezvoltare Intercomunitard ,,Aqua Invest Murel".
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Proiectul de hotdraxe a pdmit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din

cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: Avem reprczentant, si ne explice put'n despre ce e vorb4 ce sunt niqte

modifi ciri l6cute acolo.

Dl primar: Ia materialul acasi gi citeste. Dl Li! nu are timp acum se{i explice, cd ti-a

explicat ieri.

Dl Titi Emestiu, Fe$edinte de $edint6, supune la vot proiectul de hotixarc prezeltat, se

aprcbd cu 14 voturi pentru qi I ablinere - Trif Ioan, adoptandu-se Ilotirerea nr.

4u29.10.2019 .

Inrre bd r i, i nt e rpel dri. rds puns uri. opinii.

Nota de informare nr. '1053129.10.2019 intncmitd de dl Plalon Mihail referitoare la depunerea

unui num6r de 181 cereri in baza Legii Dr. 1512003 pricind sprijinul acordat tinerilor pentru

construirea unei locuinte proprietate personali.

Adresa nr. 6828/17.10.2019 a primarului oratului Ungheni prin care comunica Consiliului

Local Ungheni o copie a Rapornrlui de audit financiar nr. 1165/5027124.07.2019 Fi o copie a

Deciziei nr. 31/23.08.2019 emise de Camera de Contud Muef.

Dl Ionescu Ilie: Data tecuta am pus o lntrebare referitor la canalizare gi o sd o pun

pend mi se va respunde pe inlelesul meu, pentu a putea gi eu sA dau un iasprms mai depaxte la

c6fiva oameni carc mai au sperante cd va funcliona canalizarea. intrebarea era: Cend se va

termina judecata cu SOCOT? Cine se ocupd din cadrul primEriei, ce deme$uri s-au ficut

penhu a temina aceasta judecatd? $i,ln altd ordine de idei, a fost prins in planul de investilii

Studiul de fezabilitate. Raspunsul de data trecut6 a fost cA atata tmp cat se afld injudecati, nu

se poate face nimic. S-a fEcut ceva cu acest studiu de fezabilitate, care a fost p ns pe strada

Bercului. Busuiocului si ...?

Dl primac D4 d4 da.

Dl Ionescu Ilie: Deci, atunci, se poate face?

DI pdmar: Se poate.

DI Ionescu Ilie: in ce stadiu ne aflem cu aceastd judecati, cd eu oricum speranli nu

mai am.

Dl primar: Eu vreau sA vA informez cd la fiecare prcces am delegate-o pe dna

viceprimar si fie prezertd $i ea in sala, sa urmdrim gi noi mai indeaproape evolulia procesului.

Din cate am i[teles, am discutat Si cu dl avocat, a luat expertul 3 amenzi, pe care i le plAte;te

firma SOCOT. Temenul nu pot si vi-l spun exact. Ar tebui str fie pe final, dar o sd face apel.

Noi am dovedit ci am plitit 2 miliarde pi ceva in avans Si ei nu ne-au ftcut lucririle.



Dl Ionescu llie: Cdnd este urmdtorul temen de judecat[?

Dl primar: Nu qtiu.

Dl Ionescu Ilie: Aici e nenorocirea, dl primar. Expernrl acesta nu poate fi dat in

judecata? Expertul, binuiesc, cI a fost ales de comrur acord.

Dl Trif Ioan: Ceva nu e in reguli aici, pentru cA bani din primirie nu s-au putut da,

fere ca firma sd tru execute lucrarea.

Dna r iceprimar: Dar voi ati dat banii.

Dl Trif Ioan: Dl primar, arn inleles ce in contencios s-a judecat, la tribwral, procesul cu

v6nzarea pdgunii qi am pierdut procesul. Am pierdut sau nu procesul?

Dl primar: D4 am pierdut in prima instanla. A admis prefecturii.

Dl Trif Ioan: Stimafi colegi, pdtunea s-a vAndut ilegal.

D1 primar: Stali, stati, sd vedem.

Dl Tri oan: Avem rabdare. dl primar.

Dl Nistor Ioan: Exist6 un proiect de holdrAre sau trebuie fEcut unul pentru locurile de

casA pentu tineri?

Dl pdmar: Trebuie ficut. Avem teren in Cerghizel.

Dna Pop Otilia: Dmgi colegi, a5 avea o rugdrninte, ca pe viitor, pentru celelalte $edinle

care vor avea loc, in cazul in care dl Trif sau alt?i persoani din Consiliul local rnai aduce

jigniri, ne face slugi, ne face in tot felul, se ia de dl primar, eu vd rog frumos sA fili de accord

cu mine sdl excludem dir $edinfd. Mulfumesc.

DI Boer Alexandru: Referitor la cur6lenia din spale de la blocuri, nu se mai ia nicio

masural

Dl Li! Alexandnr: $i ieri am dus o magini de guuoi mare plind.

Dl Boer Alexandru: Acolo trebuie identificat cu polilia locald, pentru cd nu se aruncd

de la blocuri.

Dl Trif Ioan: Mdsura e simpld: camera de filmat.

Dl preqedinte de $edinfd incheie $edinla ordinari din data de 29 octombrie 2019'

Sd etar,*e;

ffis
EI

Dani Ionela


