ROMANIA
ruDETUL MURE$
CONSILUL LOCAL AL ORA$ULUI UNG}IENI
Nr. 8254 din 12.12.2019

PROCES \,ERBAL

incheiat azi, 12.12.2019, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local al ora$ului
Ungheni. la care pafticipd un numtu de 15 consilieri locali, din totalul de 15,

Fdinla fiind

Iegal consrituitE- Participd Ia qedinla Consiliului local dl pdmar prodan Victor,
dna secretar
Cowig Daniela Ionela, dl Lil Alexandru - administrator public dl Turc Vioret, cetatrean
al
fi
oralului Ungheni.

intrucet in luna noiembrie, lune in care expira mandatul de pre$edinte de
Sedintd al
domnului Titi Emestiu gi se impunea alegerea unui alt pre$edinte de gedinrd pentu pedoada
decembrie 2019

-

februarie 2020, Consiliul local Ungheni nu a fost convocat in
Sedintd
ordinat5- primul proiect de hotirAre de pe ordinea de zi a gedinlei de astdzi va fi
alegerea

geqedinelui de gedintd- iar pand la adoptarea unei hot6r6ri in acest sens, lucririle
sedinlei
sunt conduse de dl Titi Emestiu.
Dl Titi Emesriu deschide gedinfa gi prezintd proiectul ordinii de zi, dupe cum wmeaza:
PROIECTUL ORDINII DE ZI:

l. Proiect de hotirere privind

alegerea pre$edintelui de sedintd al Consiliului Locat

Ungheni pentru o perioadi de 3 luni (decembrie 2019

-

februarie 2020\ _ initiarcr

pr{mar Prodan Victor;
2.

Proiect de hotirAre privind aprobarca executfuii unei lucrari de extindere
condudi qi bran$ament gaze naturale pe strada Gospodarilor, propdetate publica a
ora$ului Urgheni, pentru imobilul inscds in C.F. nt, S}jl'lundleni _ iniliator
primal Prodan Yictor:

3.

Proiect de hotirdre privind aprcbarea executArii unei lucrdri de extindere
conductd gaze naturale cu patru bran$amente pe imobilul inscris ln C.F. nr.
54127unghenl prop etate publica a oralului Ungheni - iniliatol primqr prodan
I/ictor;

I
Proiect de

hotirire privind

modificarea

gi

completarea Regulamentului de
organizare 9i funclionare al Clubului Sportiv Unir€a rJnghent 2Ol8 - iniliator

pritkar Prodan Victor:
5.

Proiect de hotirere privind acordul de ocupare temporarA a suprafe{ei de teren de
249'7,5 nl.p. dlJilocalitatea$bJta - iniliator primar prodan Victor:

6.

Proiect de hotirere pivind instituirea unor facilitAti fiscale gi aprobarea
procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaliilor bugetare principale
restante

la data de 31.12.2018 inclusiv,

datorate bugenrlui local de cAte

contribuabilii de pe raza administrariv-teritoriald a oragului tJnghe\i _ inilicttot
primar Prodan Victor;
7.

Proi€ct de hotirare privind aprobaxea incheierii unui act aditrional la
,,Contmctul
de delegare a gestiunii activitefilor de colectare transport a depurilor municipale
$i
altot fluxuri de deqeuri, componente ale serviciului de salubrizarc al judefului
Mureg zona 1 Sinpa\tl - iniliator primar prodan Victol;

fi
8.

Proiect de hotirere privind aprobarea organigramei gi a statului de funcIii pentru
aparatul de specialitate al primarului oraSului Ungheni - ihiliator primar prodan
Yictor;

9.

Proiect de botlrere privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a
reritodului gi urbanism la nivelul oraqului Ungheni, precum qi aprobarea
Regulamentului de organizare $i limclionarc al Comisiei - ihitidtor primar proclan
Victor:

10.

Proiect de hotdrere privind rectificarea bugetr:lui local al orarului Ungheni pe
aui2019 - iniliator primar Prodan I/ictol;

11.

Proiect de hotdrare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere ctfe au
ca obiect locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite de cdtre A.N.L..
situate in oragul Ungheni,Dt.69/M - iniliator primar prodan Victor;

12.

Proiect de hotirere privind stabilirea impozitelor

fi

tax€lor locale penau arul

2020 in oraiul Ungheni - iniliator primat prodan Victol;
13.

Proiect de hotirere privind prelungirea contractului de concesiune M. 712005
incheiat intre Ora l Ungheni 9i C.M.l. Dr. Nagy
$uteu Elena, pentru un spafiu din
imobilul situat in oragul Ungheni

ff.

105,

jud. M:!|€s - initiator primat prodan

Victol;
14.

Proiect de hotirare pdvind aprobarea modificdrii denumirii unor obiective de
ilvestilii aprcbate ln bugetul aferent anului 2019 - iniliator primal prodan l/ictor;

I

5. Inlrebari. inrerpelAri. respunsuri. opinii.

Dna secretar face apelul nominal al consilierilor locali. De asemenea, dna secretar
aduce la cuno$tinta consilie lor locali indeplinirea prevederilor ad. 136, alin. (8)
din Codul
administrativ pentru proiectele de hotdrfi supuse dezbaterii qi aproberii in cadrul
sedinlei de
azt.

in continuare, dna secretar supune aprobArii procesele verbale al gedintelor Consiliului
local Ungheni din 29 octombrie 2Ol9 8 noiembrie 2019, acestea fiind aprobate
ti
cu 15 voturi
Pentru.

Dl Titi Emestiu supune aprobarii ordinea de zi
aproba cu 15

votu

a

Fdintei propuse de dl primar care

se

pentru.

Dl Titi Emestiu prezintd punctul

I

al ordinii de zi privind alegerea pregedintelui de

ledinle al Consiliului Local Ungheni pentru o peioadi de 3 luni (decembrie 2019 _ tbbruarie
2020).

Proiectul de hot6rare a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii
de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dna Buta Monica Valentina propune desemnarea dlui Cojoc pompiliu pentr.u
funclia
de pregedinte de ledinF pentru perioada decembrie 2019
februarie 2020, iar dl curcear
Flodn il Fopune pe dl rrifloan. Propunerea dnei Buta Monica valentina inauneste
13 voturi

-

pentu qi 2 ablineri Culcear Florin. Ionescu Ilie.

Dl Titi Emestiu supune la vot proiectul de hotirere prezentat, se aprobi cu 13 votu
penau si 2 abfineri - Culcear Florin, Ionescu Ilie, adoptandu_se Hotirirea nr.
43t12.I2.2019

.

Dl Trifloan: lindnd cont

in Consiliul local, normal ci

cA sunt

singurul consilier care nu a fost presedinte de sedintd

s-a dat o dispozilie din paxtea

dlui primar ca eu s6 nu fiu, e in

reguld, nu e nicio problemd sd nu fiu pregedinte de
$edinfd, insi, slugilor, n_o sa va mai tina
mult chestia aceasta, sA fili slugile pdmarului. Multumesc.

Dna vicepdmar Pop Otilia: Dl Trif, sA $titi ce nu sunteti singurul, nici eu nu
am tbst
pretedintd de qedinld. Mullumesc.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de Fdinld prezinte putrctul 2 al ordinii de zi p vind
aprobarea executfuii unei lucriri de extindere conductd
,i bran$ament gaze natwale pe strada
Gospodadlor, prop etate publici a oragului Ungheni, pentru imobilul inscris
50717funsheni.

in

C.F. nr.

I

Proiectul de hotdrare a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Ionescu Ilier Dace primaria contribuie cu ceva

sau intenlioneazd se contribuie cu

ceva la aceaste luclare?

Dl Cojoc Pompiliu: Poate dl primax ne dd un respuns.
Dl primar: Dna viceprimar.
Dna viceprimar: Primaria nu contdbuie, domnul de la adresa respecdve iqi pune pe
banii lui.
Dl Trifloan: Unde este strada Gospodarilor?
Dna \'iceprimar: Stada Gospodarilor este cea paralela cu calea ferat6, dincolo
de calea
feratd. Trccem calea fe.atd ti in stenga.

Dl Trifloan: AGta vroiam

sA

giu, unde e strada Gospodarilor, pentu cd am cerut ca la

fiecare immre pe srradd sd lie pusd o tebli{d, ca s6

ltim

$i noi exact denumirea strdzilor.

Dl Cojoc Pompiliu, supune la vot proiectul de hotdrare prezentat, se aprobi cu
Yoturi penru adoptandu-se Hotirirea nr. 4 4112.12.2019,

15

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de qedinld prezinta punctul 3 al ordinii de zi privind
aprobarea e\ecutarii unei lucrari de extindere conductA gaze natuale cu patrlr

imobiiul inscris in

C.F

bftnsame

e pe

. nt. 54'12'lNnglLenl,proprietate publicd a oraqului Ungheni.

Proiectul de hotirAre a primit aviz favonbil din pafiea celor tlei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trifloan: Unde este situat imobilul?

Dl Cojoc Pompiliu: Dna viceprimar, ne puteli

spune?

Dna viceprimar: Este pe strada unde m-am abfinut eu data trecuta de la vot.
Mullumesc.

Dl Cojoc Pompiliu, supune la vot proiectul de hotfuere prezentat, se aprobi cu

15

voturi pent.u, adoptandu-se Hotdrerea nr, 45/12.12,2019.
D1 Cojoc Pompiliu, pre$edinte de $edinl5 prezintd

modificarea

;i

punctul 4 al ordinii de zi privind

completarea Regulamentului de organizare gi functionare al Clubului Sportiv

Unirea Ungheni 2018.
Proiectul de hoterare a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadml Consiliului local Unghed.

Dl Cojoc Pompiliu, supune la vot proiectul de hottuare prezentat, se aprobd cu 13
voturi pentru, 2 voturi neexprimate - Ionescu llie, Tdf Ioan, adoptandu-se Hotirerea
nr,
16/12.12.2019.

DI Trif Ioan: Nu am votat pentru

cA am fost

oprit de dl preledinte de sedinta si_mi

expdm punctul de vedere cu privire la acest proiect de hotArarc. Cand egti sluga primarului,
asta e.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edirte de gedinld prezintd punctul 5 al ordinii de zi privind
acordul de ocupare temporard a suprafelei de tercn de 2497 ,5 m.p. din localitatea gdusa.

Proiectul de hotfu6re

a

primit aviz favorabit din partea celor trei comisii de sDecialitate

din cadrul ConsiliuLri local Ungheni.

Dl Nistor Ioan: O sd fiu de acord cu acest proiect de hotdrare, problema e chiria, nu
prea mica? Ei cend te prind, te penalizeazd cu nige penalizixi mari.

DI Trif Ioan: A5 fiea mai multe ldmuriri. Unde este situati aceastd locatie?

e

DesDre ce

localie e vorba?

Dl Cojoc Pompiliu: Dna vicepimar?
Dna viceprimar:

in

$duqa gi aveli harta acolo.

Dl Trifloaa: inlelegeli ceva din harta aceasta? Unde e situat, in Sdusa? Mai intueb inci
o data.

Dna riceprimar: Dl Trif, infomaliile tebuia sA le cereli ieri,

in

gedinfa de comisie.

Mulfumesc frumos.

Dl Nistor loan: Din cate infomalii am eu, e vorba de sonda 123, imediat cum coboram
de pe dealul de la More$ti, pe partea dreaptA.

Dl Trif Ioan: Trebuie sd vinA un domn consilier s6 ne spun6
conducerea primariei nu-i in stare

sa{i

dea o

infomafie, s6-li spun6 despre ce e vorba.

Dna viceprimar: Dl Trif, vA rog frumos, altedati,
mar pregetit,

pentu

1

sA

venili cu materialele citite si

sa

fiti

cd aveli detalii acolo despre tot. Multumesc,

Dl Cojoc Pompiliu,
voturi pentru si

exact, pentru ce

ablinere

supune Ia vot proiectul de hotdxaxe prezentat, se aproba cu 14

- Trif Ioan, adoptendu-se Hotir

are^

n.

4j

.

^2.12.2019
Dl Trif loan: Conducerea primdriei nu a putut sd-mi fumizeze
date, unde este

acea

supmfafd de tercn.

Dl Cojoc Pompiliu, pretedinte de 9edin16. prezinta putrctul 6 al ordinii de zi privind
instituirea unor facilitdfi fiscale Si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor afercnte
obligaliilor bugetare pdncipale restarte la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului
local de citre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriald a ora$ului Ungheni.
Proiectul de hotaraxe a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru
activitd{i social-cultuale, culte, invdfdmant, sirltate 9i familie, muncd gi protective sociald,
protectie copii $i a comisiei de specialitate pentru agriculturd, activiti,ti economico-financiare,

amenajarca

terito ului

gi urbanism gi aviz negativ din partea comisiei de specialitate juddica

$i de disciplinS, protectie mediu $i tudsm din cadrul Consiliului local Ungheni.

DI Nistor Ioar: Caf barf vom incas4 daci se aprobe acest proiect de hotiirarc?
Si, care
e suma care se pierde? Dacb sunt cercd depuse pare aoum?

Dl Cojoc Pompiliu: Probabil doamnele

de la financiar gtiu, Ele pot sd vA raspundd la

aceastd intrebare.

Dl primar: Sotia dumneavoasEe.
Dna seqetax: Dl Avram mi-a spus cA srmt 4 cercri depuse am sumanrl notei
de plate
Ei
pentru cele 4 persoane fizice care au depus cerele. prima persoard: platd 2gg5 lei,
scutire
1085 lei; a doua persoand 1647 lei, scutire 338 lei; a treia pe$oand plate 1437,
scutire 63l g; a
paha persoane 149.506 lei, scutire 273.634 lei.

Dl primar: E vorba de Virgil.

Dl Nistor Ioan: Aveli cumva un calcul per total?
Dna secretar: S-ar incasa 155.475 lei, iax

Dl Nistor Ioan: Domnilor, noi pierdem

scuti 2gl.375lei.
aproape o trangi pe care o aprobam azi la

rectificare. Noud ne trebuie banii aceqtia. NLr vdd de ce i.am scuti? Nu cred

frcut cerere pane astizi, au

Si

ci domnii

care au

pldtit sumele respective, pe care trebuie sd le pliteasc4, ca

sd

li

se poat6 aproba.

DI Botog Iacob Dorinel: PSD-ul a dat acea$A lege ca s6 incumjeze

recuperarea

creantelor. Daca nu, nu o s6 mai recuperezi veci, nimic.

Dl primar: Oricum, nu iqi va pliti, ci nu are de unde
plateascd, poate ceilalti

$

pliteasca. Virgil nu are cun

si

tiei.

Dl Titi Emestiu: DacA nu aprobim, nu oblinem nici banii aaestia.
Dl Trif Ioan: Dl primar, de la ioceputul gedinlei, daca va uitali, sejoaca pe telefon,

nu_

I intereseazA sedinta de consiliu.

Dna viceprimar: Dl primar este doar invitat la EedinJele de consiliu, nu e cu drept de
vot. Face ce vrea d6rsul. Mulfumesc.

Dl Trif Ioan: Acest proiect de hotdrare trebuia depus mai repede, cetatenii oBsului
Ungheni se fie in cunoginF de cauza $i si poata si-$i depune acele declamtii. S_a l6sat
exact
cu o zi inainte, ca se nu mai poati veni. Cei care au fost

depun, dupd ce aprobdm noi
secretar?

Dna secretar: Da.

finuli la curent cu legile, vilr acum

ln consiliu local, Atenfie, qi luni poate

gi

sd depuni. A$a e dna

Dl

T

f

Ioa.nt Cei de la impozite Fi taxe locale

si_li dea demisia $i sd plece, pentru ce
aveau datoria sd recupercze aceste sume! s6 puna popriri, nu si ajungem
noi si scutim
impozite $i taxe. cei de la impozite gi ta,\e locale, c6nd am rtunas eu restant
la imDozit. mi-au
pus poprire, de ce la cei caf,e astdzi au acaste restanle nu

Dl Culcear Florin: Nu mi
se ne

s_au pus

se pare normal ca o parte

cd existd persoane in viarste care au

Toli trebuie

li

din

popdre.

persoane sa fie scutlte, pentru

venitwi mici dar care igi pldtesc ta,.a de gunoi, impozitele.

facem obligalia fa.t6 de stat.

Dl Cojoc PompiliLr, supune Ia vot proiectul de hotdxare prezentat,
pentru si 6 ablineri

-

Bukkosi Ltuninila, Culcear

Flo

se

aprobi cu 9 voturi

n, Ionescu Ilie, Nistor Ioan, pasc Maria

Mirela, Trif Ioan, adoptandu-se Hotirerea nr. 481L2.12,2019.

Dl Cojoc Pompiliu, prcledinte de gedinle prczintA punctul 7 al ordinii de zi privind
aprobarea incheierii unui act adilional la ,,Contactul de delegare a gestiunii
activitdlilor de
colectare

!i

transpod a deqeurilor municipale,i altor fluxuri de deqeuri, componente ale
serviciului de salubrizate aljudelului Mure$ zona 1 Slnpaul.
Proiectul de hotdrare a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii
de sDecialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Ionescu Ilie: Am rugat

tecute ca toate prescurtdrile care sunt tecute in acest
proiect de holtuAre legat de deteu sd fie trecute intr-o agend4 sA inleleg gi
eu desprc ce e
data

vorba in acest proiect de hot5r6-re.

Dna viceprimar:

Dl

consilier, ve emm datoare cu un rispuns: OIREP rcprezintd
Organizaliile de lmplementare a Rdspunderii Extinse a producdtorilor. Multumesc.
Dl

T

floan: Eu sunt cel carc v-am

adus la cuno$tintd ce gunoiul trebuie sA se ndice de

4 ori pe sdptamana in oraqul Ungheni, cI trebuie

sA asigure tomberoane

pentru categoria de

gunoale, Si I1u dl primar.

Dl primar vine la gedintA gi cu telefonul in mAn6, sejoaci ca la alba_
neagraj nu sA ne aduca la cunoginli ceea ce este in interesul comunitefii.
Vreau sa vi spun, qi
dl primar $tie dar nu spune nimic, cd am sesizat Guvemul Rom6riei Curtea
de collturi, am
fi
primit rdspuns de la fiecarc $i a primit qi dl primar. E previzut de 6 luni
sA ni se ridice gunoiul
selectiv, noi pl5tim ca gi cum s-ar ridica gunoiul selectiv qi nu beneficiem
de acest serviciu,
dar impozitele $i taxele le pldtim la primirie. DI primax vine la gedinle
sA sejoace pe telelbn.
Asta este activitatea dlui primar in consiliul local.
Dna viceprimar: Domnilor consilieri, intr-adev6r s_a facut o reclamafie,
nu a pnmrt-o

dl primar, a ajuns la mine. Acum, binuielile mele s-au confirmat, cd dl Trif tace
toate
reclamaliile, nu a facut-o singur cd nu era in stare se scde a$a de frumos. NouA
ne cere doar o
parere, pentru cd pend acum a functionat foarte bine sistemul
de colectare a deseur or. am

I
cerut, deocamdatA, se rimanem ala. in fiecare vinere a pdmei luni se adunA gunoiul
selectiv Si
avem 9i dovada cd am inttiinlat populafia.

Dna secretar: in prima vinere a fiecdrei luni?

Dna viceprimar: Da. Sistemul funclioneaza foarte bine, de ce s6 ii prostim acum pe
oameni, cand putem pdn acest prcgram sd scddem din pret. Am discutat gi
cu c-voasta, nu e
mai bine sd nu mai innebunim oamenii, sd rdmanem deocamdate h acest program. Dl

Trif,

rfciodatl nul intereseaze ce inqtiinldri trimitem noi, cu toate c6 a primit dansul, sunt
$i
sigurS, penau gunoiul selectiv. in legitur5 cu europubele, fiecare cetafean al acestei
localiteli,
dacd

qi oraqul Ungheni, qi satele apa4inatoare, a primit. Dace dl consilier considerd
ca nu i se ridica

gunoiul menajer, este fecutd insula la blocuri qi v6 rog frumos sa mergeli
acolo sA il duceli.
Noi am zis cd lasdm programul din poartd in poarti pentru cA sunt foarte multi oameni

in

varstd Si nu o

si meargi nicioddA sI duca gunoiul selectiv la insule.
Dl Trifloan: Selectiv inseanna sticla separat, hartie separat, toate sa fie separat. Cum
adice ,,la intelegere", dacA existi un contract. ,,56 nu deranjdm oamenii.,, pe
oameni ii
deranjim daca nu ridicim gunoiul selectiv. Haideli si punem acele europubele qi
si adundm
gunoiul selectiv, a$a cum e prevdzut in contact.
Dna viceprimar: Din 8

mii

qi ceva de cetdfeni, sa $tili c6 doarnna de la prefecturd gi de

la Comiliul Judelean care modtorizeaztr activitatea de salub tate, a spus ce
nu am a\,,l.lt nicio
reclamalie, ceea ce confinndm gi noi.

Dl Nistor Ioan: Referitor la ridicarea gunoiului, nu sunl de acord cu ce a spus domnul
Trif. De 4 ori pe sdptimdnd se ridicd gunoiul din Ungheni satele apaxfidtoare. La blocuri,
9i
au venit de cete ori i-am chemat noi. preful grmoiului, anul

viitor, dacd

se poate, se mai

ldsim

un pic de la ora$ Si sA maipunem la sar(.

Dl Cojoc Pompiliu, supune la vot proiectul de hotirare prezentat, se aprobd cu 13
votui pentru si 2 ablineri - Ionescu IIie, Trif Ioan, adoptandu,se Hotirarea nr.
49n2.12.2019.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte

de ledinle

prezirti punctual g al ordinii de zi privind

aprobarea organigrarnei qi a statului de funclii pentru aparatul de specialitate
al primarului
oragului Ungheni.
Proiectul de hotdxare a primit aviz favonbil din pafiea celor trei comisii de
specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trifloan: Dna secretar, lamudli-ne despre ce e vorba?

Dna secretar: Conform Codului administrativ, funclia publicd de secrerar se va
transfbrma in func,tie publicl specifrcd de seuetar general.

Dl

p

T floan: $i evaluarea

cine o va face, tot domnii consilieri, se vd dea nota l.
$i dl
prefectura
mar sA va dea calificativ nesatisfdcator. $i
si-l conhazice pe dl p mar, spunand

cd a

lbst incompetent.

Dl Cojoc Pompiliu, supune la vot Foiectul de hotixarc prezentat, se aprobd cu 15
voturi pentlu, adoptandu-se Hotirarea nr. 50112.12,2019.
Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de ledinld prezintd punctul 9 al ordinii de zi privind
constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului gi urbanism Ia niverur orasului
Ungheni, precum gi aptobaf,ea Regulamentului de organizare qi firnctionare al Comls1el.
Proiecnrl de holtuarc a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru
agdcultud, activitdfi economico-financiare, amenajarea teritoriului urbanism qi din partea
5i
comisiei de specialitate juridica 9i de disciplind, protectie mediu gi turism din cadrul
Consiliului local Ungheni.
Dl Nistor loan: De cdtre cine au fost numifi ace$ti aftitecti ln comisie?
Dl primar: De mine.

Dl Trifloan: Cu ce se ocupd ace$ti domd?
Dna viceprimar: V6 rog sd citifi la ,,propune spre aprobaxe,,

ci

scrie ce obiect de

activitate are.

Dl Trif Ioan: Agept din paltea executi\,,ului sd dea anumite ldmuriri. N-avem

ce

discuta cA sunteti paraleli.

DI Cojoc Pompiliu, supune la vot proiectul de hoterare prezentat, se aprobA cu 15
votufi pentru, adoptandu-se Hotirerea nr. 5lll2,l2.2llg.
Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de ;edinld prezintd punctul 10 al ordinii de zi privind
rectificarea bugetului local al ora;ului Ungheni pe anul 2019.

Proiectul de hotArare a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru

activitiii social-cultuale, culte, inv4dmant,

strndtate $i familie, muncd gi proteative sociald,

protectie copii $i a comisiei de specialitate pentru agdcultud, activitali ecolomico_financiare,
amenajarea teritoriului qi urbanism qi aviz negativ din partea comisiei de speciaritate juridica

li

de disciplini, protectie mediu

;i turism din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Cojoc Pompiliu: Discutii pe tema acestui proiect?

Dl Trifloan: Nimeni nu

are

nimic de zis? Totul

e

in reguli?

Dl Cojoc Pompiliu: Vi mulfumesc. Dl Trif, n-ati ddicat mena.
Dl Tdf loan: Unde te grdbe$ti?
Dl Cojoc Pompiliu: Vi rcg frumos, foarte scurt.
Dl Trifloan: De ce scufi. ci

asa vrei tu?

I

Dl Cojoc Pompiliu: Dl Trif, revizui{i-va comportamentul!

Dl Trifloan: Revizuie$te-Ii tu comportamentul
Dl Cojoc Pompiliu:

prcFdinte de $edinta!

Se supune la vot, cine este pentru?

Dl Cojoc Pompiliu,

supune la vot proiectul de hotfuaxe prezentat, se aprobi cu 12

votud pent.u, 1 vot impotfiva
adoptandu-se

de

-

Trif Ioa! si 2 abfineri Culcear Florin. Ionescu llie.

Hotirerea nr, 52/12,12.2019.

Dl Cojoc Pompiliq preqedinte de qedinti prezintd punctul

ll

al ordinii de zi pdvind

prelungirea duratei contractelor de inchiriere ca.re au ca obiect locuin{ele penfu
tine
destinate inchi erii, construite de cetre A.N.L., situate in ora;ul Ungheni, nr. 69lM.
Proiectul de hotdrare a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de sDecialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Culcear Florin: Persoanele din tabelul anexd sunt beneficiarii?
D] Cojoc Pompiliu, supune la vot proiectul de hoterare prezentat, se aprobi cu
votun pentru, adoptandu-se Hotirarea nr. 53112.12,2019.
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Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de Sedinli. prezinti punctul 12 al ordinii de zi privind
stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2020 in oragul Ungheni.
Proiectul de hottuare a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitale
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: Ag vrea

sd

inheb dacA se ridicA impozitele gi ta\ele pentru anul 2020? Dl

primar fuge cAnd e vorba de r6spuns, habar nu are sA dea un rdspuns legat de
aceaste
problemd.

Dl Cojoc Pompiliu: Am infeles ci rimen a;a ta\ele fi impozitele locale.
Dl Nistor Ioan: Eu am intrebat-o pe solia mea $i e vorba doax de inflatie.
Dl Culcear Florin: Ce bine ch existi un

so1 al

unui funclionax se ne dea ni$te explicalii.

Dna viceprimar: Dlor consilieri, v-am rugat sA vA studiati materialele, inainte si venili

in ledinld. Mulrumesc.

Dl Cojoc Pompiliu,
voturi pentru

supune la vot proiectul de hotdrare prezentat, se aprobA cu 14

fi I vot impotriva TrifIoan,

Hotirerea nr. 54/I2.t2.2llg.
prezinti punctul 13 al ordinii de zi privind

adoptandu-se

Dl Cojoc Pompiliu, preledinte de Sedinf6.

prelungirea contractului de concesiune nr. l/2005 incheiat intre Oraqul Ungheni
Ei C.M,I. Dr.
Nagy $uteu Elen4 pentru un spaliu din imobilul situat in oraqul Ungheni nr. 1 05, jud.
Mures.
Proiectul de hottuere a primit aviz favorabil din partea celor hei comisii de sDeciaritate

din cadrul Consiliului local Uneheni.
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I

Dl Cojoc Pompiliu,

suprme la vot proiectul de hoterere prezentat, se aprob[ cu 15

voturi pentru, adoptandu-se Ilottrrerea nr. 5SIl2,l2.2Ol9.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte

de

Fdinli prezinte punctul

14 al ordinii de zi privind

aprobarea modifictuii denumirii unor obiective de investifii aprobate in bugehi
af€rent anului

20t9.
Proiectul de hotdriare a primit aviz favorab din padea ceror trei comisii de
speciarilate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: Care sunt acele modificdri? $i, de ce s_a ajuns la aceste modificiri?
Dna viceprimar: Pentru cd s-a gre$it denumirea.
Dl Trifloan: Asta am vrut

sd aud. pentru ce s-a gresit.

Dna viceprimar: $i d-voastrd ali votat. Consiliul local a gegit.

Dl Trifloan: Nu am votat qi nici acum nu o

Dl Cojoc Pompiliu,

sa

votez.

supune la vot proiectul de hotdxarc prezentat, se aproba cu 13

votul pentm si 2 ablineri

-

Culcear Florin,

Trif Ioan, adoptandu_se Hotirerea

nr,

56n2,12.2019.

Punctul l5: inlrebari. inlerpelari. 16spunsuri. opinii.
Dl primar: Domnilor corNilieri, vreau sd vi spun ci in fiecare an, a$a e cutuma la
noi,
la oragul Ungheni, la ultima $edinld sd mergem la un pahar de vin. Vreau s6 va spun
cd
impreund cu consilierii, care sunt ,,slugile,, mele, am cdzut de accord sd facem
in data de 21,
dat fiind faptul cd...se venim mai pregAdli, mai bine dispugi, pentru cd dl
Trifvd indispune gi
atunci e mai bine sd facem in data de 21, la Terr4 la ora 17.00. Vd a$tept
cu drag $i vd
mullunesc pentru parcusltl acestui an, pentru activitatea d_voastrd macar astizi
sa uitAm ce
Si
a fost Ei sa mergem mai voiogi.

Vi

mullumesc

li

vd doresc multd siratatelvd astept cu mare

drag!
Dna viceprimar: Dl primar, mulfumim frumos pentru invitatie.

Dl Cojoc Pompiliu: Mulgumim.
Dl Trifloan: in primul rand, dacA mergefi acolo, e conflict de interese.
Dna viceprimar: Pe banii mei, md duc unde vreau, e clar.

Dl pregedinte de qedintrd incheie gedinla ordinard din data de 12 decembrie 2019.

de $edinla,

ffir
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