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PROCES VERBAL

incheiat a2i,08.11.2019, cu ocazia $edinlei extraordinare a Consiliului Local al
oraqului Ungheni, la care paxticipd un numdx de 15 consilieri locali, din totalul de 15, gedinJa

fiind legal constituite. Palticipi la Eedinla Consiliului local dna secretar Corrig Daniela Ionela

$i dl Lil Ajexandru - adminislralor publir.

Dl Titi Emestiu, preledinte de gedinld, deschide qedinla qi prezinti proiectut ordinii de
zi, dupd cum urmeaz5:

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotdrarc privind modificarea H.C.L. nr. 30

inscrierca dreptului de proprietate al oragului Ungheni

intravilan, in suprafatA de 1786 m.p., inscris ln C.F. .

Cadltop 5472'7 - iniliator primqr prcdan yictor;

2. inLIebari- inrerpelAri. raspunsuri. opinii.

din 30.07.2019 privind

asupra imobilului teren

54727fungheni, sub nr.

Dna secretar face apelul nominal al consilierilor locali. De asemelea, aduce la
cunoftinla consilierilor locali indeplinirea prevederilor art, 136, alin. (g) din Codul
administrativ pentru proiectul de hotdxaxe supus dezbaterii $i aprobdrii in aadrul Oedintei de
azi.

Dna viceprimar anunld cA nu poate paxticipa la dezbaterea li adoptarea hotlrarii
consiliului local privind modificarea H.C.L. nr. 30 din 30.07.2019 privind inscnerea dreptului
de proprietate al oraqului Ungheni asupra inobilului teren intravilan, in suprafa{d de 17g6
m.p., inscris in C.F. nr. 54727rungheni, sub ft. Cadltop 54j2'l, frind in conflict de rnterese.

Dl Titi Emestiu supure aprobdrii ordinea de zi a Sedinlei propusi de dl pnmar care se

aproba cu I5 votu pentru.

Dl Titi Emestiu, presedinte de $edinfd prezintA punctul 1 al ordinii de zi privind
modificarea H.C.L. nr. 30 din 30.07.2019 privind inscrierea dreptului de proprietate al



oratului Ungheni asupra imobilului teren intravilan, in supmfare de 1786 m.p., inscris in C_F.

nr. 54727rungheni, sub u. Cadltop 54727 .

Prciectul de hottuere a pdmit aviz favorabil din partea celor 3 comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna seffetar prezintA consilierilor locali, la solicitarea dlui Trif loarL motiwl initierii
acestui proiect de hotdrarcr prin referatul nr. 76880/28.10,2019, O.C.P.I. Mures solicite a se

refomula art. I al H.C.L. Ungheni nr. 30130.07.2019, in seruul eliminirii exoresiei..se
justificA insc erea".

Dl Trif loan: qtii cA data trecuta, am intrebat-o pe pop Otilia, cand a fost vorba de

acest prciect de holtuare $i a zis ce are conflict de interese. La Sedinfa trecutd, cand am

?nftebat-o ce conflict de interese ate, a zis cd niciunul pentru cA ea are casA h More$i. Se ne

spuni aici, in Consiliul local, care este conflictul de interese pentru care nu voteazi acest

proiect de hotir6re. Fard sajignesc, practic ne-a minlil E o mincinoasA. Te rog s6 ne spui care

este conflictul de interese. Vrem sA $tim ti noi care este conflictul de interese. $i ce interes a

fost in elaborarea acestui proiect de hoterare, deqi nu se itcadteazl in limita... le$mea

drumului. in gedinfa de comisie, dl Nistor a spus cd e in rcguld, e un inceput in chestiunea

aeast4 qi, uitati, a venit perintele (pr. Mar Ioan), ei au tot 5

elibereaza certifrcate pentrl! a-$i introduce oamenii utilitafle,

m.

iar

la drum $i lor nu li se

aici, unde are doamna

vicepdmar interese, s-a ficut proiectul de hotir6re. Or, nu mi se parc corect $i nu am sA voGz

acum, pentu cA dacd e pentru unul, sd fie pentru toate lumea din oraiul Ungheni. Acesta este

punctul meu de vederc. qi acolo axe tot 5 m. ldlime drumul gi nu vrea sZ semaeze dl primar gi

dna arhitecl. Ptuintele a spus adevdrul, qi cu bisedca, Si cu toate, numai c6 nu puteam duce

disctliile la ininit, pentu cd oricum nu ajungeam la nicio concluzie. Dar, se vede clar

interesul. Deci, aici, unde e dna Pop Otili4 s-a f6cut proiect de hoterare qi ali aprobat, iar aici

unde e dl pdrinte, care a suslinut PNL-ul qi in carnapade eleatorala li pe primar, nu se aprobd

nimic in Primdria Ungheni.

Dna Pop Otilia: Conflictul meu de intercse este: o rud6 de-a mea a cumpirat un teren

acolo fi, din cauza aceasta, ca se nu fiu in conllict de interese, nu o se vobz.

Dl Trif Ioan: Rudd de ce glad?

Dna viceprimar: PAnd la gradul IV, poate si fie orice rudd. Nu cred cA vA intereseazi,

am spus o rudd. $i, problema cd, dacd eu nu votez ca si nu fiu in conflict de interese, s-a ffcut
proiect de hotlrare, dna arhitect v-a explicat frumos dala trecuti cA dl pdrinte nu a solicilat

cetificat de urbanism gi, din cauza acesta, nu s-a eliberat $i nu s-a iEcut un proiect de

hotArare. Multumesc.
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Dl Trif Ioan: Pdrintele nici nu poate si solicite certificat de urbanism. tebuie sd

solicite cel carc a vandut terenul.

DI Titi Ernestiu, pretedinte de ;edinF, supune la vot proiechi de hoterare prczentat, se

aprobd cu 13 voturi pentru, I abtinere Trif Ioan si I vot neexp mat _ pop Otilia, adoptandu_

se Ilotirerea nr. 42108,11.2019.

Punctul 2: intrebtui, interpelEri, rlspunsuri, opinii.

Dl Trif Ioan: $titi ca, data trecutA, la gedinfr, la diverse, tot dna vicep mara spus cd eu

jignesc in gedinfd qi sd fiu dat afard din $edinF, exclus din Fdintd, pentru faptul cd jigresc

colegii. Dar, vin gi vi. intreb pe d-voastrd, dornnilor colegi, cei care vin $i ne mint in consiliul
local nu e tot o jignire. $i sd vd dau un simplu exemplu: spun6nd c[ ea ar fi reprezentanta in
procesul care e la tribunal sau curtea de apel, cu canalizarea, cu SOCOT-uI, cA pe Vi&?sau s-

a ftcut, astea au fost afirmaliile doamnei, cu nu gtiu cate sute de metri mai putina conductA

shadali de canalizare. intrebati, dacd pe strada dlui Lij era previzute in proiect, introducerea

canalizfuii. Ve spun eu: nu. $i nu cred ce are cuajul si minti, se spuni cA nu e asa.

Dl Lil Alexandru: Auzi, TriN mai bine sd ili }ii gua, cd Fostii cat tine de mari

vorbetti, Habar nu ai ce vorbegti. Nu mai minli at6fia oameni, aici.

Dl Trif loan: Aduc proiectantul sA ve spund ce a$a e cum v6 spun eu. Mai mult, pe

stnda lui Duma, tot la fel, nu era prevdzuti in proiect canalizarea. $i ce s-a fEcut, dlor colegi,

vd spun eu: de la Prcfabricate pana in capat, la peco, trebuia bagati canalizare $l pe panea

stengi...

Dna viceprimar: $i de ce nu ali bdgat-o, dl Trif, cd d-voastri ati fost?

Dl Li{ Alexandru: $tii cine a b6gat canalizarea pe stradd la mine? Tu, personal. Nici nu

eram in primArie.

Dl Trif Ioan: Eu am zis cd nu era previzuti in proiectul inilial. Haideli, cd va spun eu

cum s-a licut. Acolo s-a iAcut minus vreo 300-400 m, distanla dintre prefabricate gi peco,

penbu cIf'ab ca de bere a spus cd nu are nevoie de canalizare, cd se duc direct in staria de

epurare de la Cristeqti, $i atunci, am luat de acolo cei 300-400 m gi iam IEaut in altA paxte, cu

modificare in proiect, pdntre care am iicut in Vidrasiu, pe strada lui dl Lit, apoi la Duma. Nu

cd s-a ficut mai putin la Vidrasdu, s-a ftcut mai mult, iar dna ne-a mintit din nou.

Dna vicepdmar: Nu v-am minlil Am fost cu videoinspeclia qi asta s-a constatat.

Dl Trifloan: Pentu minciuna, cd a mintit consiliul local, ce pedeapsd si..., Asta e un

aspect. Al doilea: Dlor, nu vd faceli iluzii cu pdmdntul care se va da pentru case Ei iu special la

Ceighizel, pentru cd acolo e pdftme ;i pe pa$rme nu se pot construi locuinlg, De fiecare data,

inainte de a incepe campania pentru alegeri locale, se d6 teren pentru locuin{e.
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Dna buta Monica Valentina: La Cerghizel, de ce numai pe o parte s_a lacut
canalizarca?

DI Trif Ioan: pe unele strizi, nu a fost prirsd calalizarca, urmAnd ca pe strdzile
respective, cum e gi la Cerghizel, s6 se facd din bugetul local. Atunci cand s_au aprobat banii
pentru canalizare, au ajuns doar pe[tru strezile principale, urmand ca din bugetul local. ,.

Dna viceprimar: Bani existd Fi in ziua de astEzi.

Dl Lit Alexandru: Dali-mi voie se_i dau un dspuns colegului meu, pdeten. in proiect,
la Cerghizel, canalizarea e pe mijlocul $oselei, si se lege gi $anga, li dreapta. Din ercare, nu
v-am condarnnat pe voi, s-a b5gat pe o singuri parte Si s_a taxat pentru cd s_a titiat $oseaua.
Acolo e diferenta de bani. Acolo e problema rnare la tribunal. Ei, in loc sd tate miilocul. au
teiat pe partea drcapte, ba nu au tiiat, au sdpat Si asfaltul e f6cut din nou.

Dna Buta Monica Velentina: $i partea stengi nu e cuprinsd ln proiect.
Dl Trifloan: Subtraversfui, a|a e prevdzut ln proiect. Din loc in loc.

Dl Ionescu Ilie: Legat de canalizare, dna vicepdmar a spus, mai inainte, cd s_a iecut un
videocontol al canalizfuii. S-a intocmit vreun mport? Al wea sil v6d si eu.

Dna viceprimar: Da, este la expert qi la dl Marocico.

Dl Ogrean Liviu: Vd rog si luali in considerare cd pe strada care merge la punctul
nostu de prelucrarc a dejecliilor, ultima pe sting4 este o mustali de stradA, urde sunt oamnei
cat de cat one$ti care ar r,'rea si-qi bage apa. E vorba de apx. 50_ 70 m. conduct. DacA s_ar
putea cuprinde h viitorul apropiat sau mai pulilt apropiat, ca si putem rezolva problema
acolo. $i, incA cev4 dl administrator, situatia drumurilor e cam precar;, mai ales cele
nepietruite, sunt bali, vin copiii la gcoald stropifi. pune-1i ceva balast pe aceste strazi, dacd se
poate. $tim cd e in plan modemizarea, dar p6nd se modemizeaza. cat de cat. . .

Dl Nistor loan: Legat de canalizarea pluvialA de b blocuri, v_am mai zis qi mai
demult, vd mai zic qi acum, cel puJin anul viitor si se prevadd curafirea $antului in care se

devaxs5, acolo in spate la Buta gi pe po4iunea de la drumul Bazei p6ni la varsarc in parau,

Jumdtate din cemine sunt colmatate, pe o distanld de apx 300 m. Canalizaxea Dluviald de la
blocud, care s-a Iicut, toatd se devarse in canalizarea veche de la drumul Bazei.

Dl preqedinte de gedinle incheie tedinta ordinard din data de g noie mbne 2019.

Pretedr'ntede Secl6tar,

I

Titi Corrig Danielg Ioneta


