
ROMANIA

JUDETUL MURE$

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI I]NGHENI

Nr. 1054 din 19.02.2020

PROCES VERBAL

incheiat azi, 19.02.2020, cu ocMia ;edinfei ordinaxe a Consiliului Local al ora;ului
Ungheni, la care participd un numdr de 15 consilieri locali, din totalul de 15, gedinJa fiind
legal constituitd. Pafticipi la iedinfa Consiliului local dl primar prodan Victor, dna secrctar
general Covrig Daniela Ionela, dl Lil Alexardru - adminishator public.

Dl Cojoc Pompiliu, prctedinte de Sedinld deschide $edinta gi prezinta proiectul ordinii
de zi, dupi cum umeazd:

4.

2.

l.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Proiect de hotirare privind alegerea preqedintelui de ledinfd al Consilir ri Local
Ungheni pentu o perioadd de 3 ltmi (maftie 2020 _ mai 2020) - iniliator primat
Prodan l/ictor;

Proiect de hotirere p yind aprobarea programului amral de achizilii publicc pe

aJtrrl 2020 - iniliator primar Prodan Victor;

Proiect de hotirire privind aprobarea documentaliei tehnico_economice a
indicatorilor teh]fco-economici penhu obiectir,,ul de i[vestilii ,,Racorduri rle

canalizare in satul Cerghizel, oragul Ungheni, jud. Mureg',_ iniliatot primar
Prodan Victor;

Proiect de hotirere privind aprobarea documenlaliei tehnico_economice ;i a

indicatorilor tehnico-€conomici penhu obiectilul de investifii,,Modemizarea unor
strdzi din ora$ul Ungheni: strdzile Baladei, Nirajului, Liliacului, plopilor,

Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2j Crinului, Cosminului, Stadionului

segment 2, 3, 4 - din oraqul Ungheni, str. Martirilor _ din loc. Vidras5u, strizile
Crinului, Panselufelor, Grui, Strerntd, plaiului, Romanitei _ din loc. Moregti,

stdzile Cin'ftirului, Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile Izvorului, Cdnpului _

din loc. Recea, shdzile Vdii, Dosului - Felungire, Comigu Mic - din loc. Cerghid,

ora$ul Ungheni, judelulMuteq" - ini{iatol primar prodan Victor;



5. Proiect de hotirAre privind aprobarea itdicatodlor tehnico-economici actualizali

ai obiecti\,ului de investitii ,,Modemizarea unor sb:azi din oragul Ungheni: str.

M5linului, stl. Catedralei, stu. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str.

Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salc^mului, str.

Magnoliei, str. Prieteniei, str, Viitorului, iI1 localitatea Vidmsdu: str. paro$teJ str.

Busuiocului, str. Ercilor, str. infr4iii, str. pdcii, in localitatea More$ti: srr.

Delni1ei, str. inftdfirii, str. CAp-ului, judeg:l Mveq"_ in;1ioro, Orimar protlan

I/ictor:

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea bugetului local al oralului Ungheni pe anul

2020 - iniliator ptimar Prodan Victor;

7. Proiect de hotirare privind aprobarea chiriei lunare pentru locuinlele ANL,
destinate inchiriedi, situate in oratul Ungheni, nr. 69,M, pentru anul 2020 _

iniliator plimar Prodan Victor;

8. Proiect de hotirAre privind aprobarea planulLri de acliuni qi lucrdri de interes

local pentru persoanele apte de munca din familiile benefrciare de venit minim
garantat pentru anul 2020 - iniliator primar prodan Victor;

9. Proiect de hotirere privind acordarea unor ajutoare alimentare in cadrul

Programului social ,,Alimente', - iniliator primar prodan Victor:

10. Proiect de hotirei.e privind inscrierea &eptului de propdetale al oraquiui

Ungheni asupra imobilului teren intravilar in suprafa!6 de 1962 m.p., inscris in
Catea funciar5 ff. 50586/Ungheni, sub nr. cad./top 505g6 _ ihiliatol primctr

Prodan l/ictor;

11. Proiect de hotir6re privind aprobarea relelei qcolaxe a udtdlilor de invildmant de

stat din oraSul Ungheni, pentru anul qcolax 2020 2021 - iniliator primar prodan

Victot;

12. inrreblri. inleryeldri. raspunsuri. opinii.

Dna secretat face apelul nominal al consilierilor locali qi suptme aprobdrii procesul

verbale al gedinlei Consiliului local Ungheni diIr 30 ianuarie 2020 care se aprobi cu 15 votu
penlru.

De asemenea, dna secretar general aduce la cuno$tinfa consilierilor locali indepiinirea
prevederilor a11. 136, alin. (8) din Codul administrativ pentru proiectele de hotdrari supuse

dezbaterii qi aprobirii in cadrul gedinfei de azi.



Dl Cojoc Pompiliu, pretedirte de Sedinfd supune aprobirii ordinea de zi a ,edinlei
propusd de dl p mar care se aprobd cu 15 votud pentuu.

Proiect de hotdrdle priyihd alegerea ptese(Jintelui de Wdinld al Consiliului Local
Ungheni penh.u o perioadd de 3 luni (martie 2A20 _ mai 2020).

Proiectul de hotdrare a primit aviz favorabil din partea celor tlei comisir de specialitale
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Titi Ernestiu propune desemnarea dnei pop Otilia pent.u func{ia de prefedinte de

$edinla pentru perioada martie 2020 mai 2020, iar dl Culcear Florin il proprme pe dl T f
Ioan. Propunerea dlui Titi Emestiu intrune$te 12 voturi pentru fi 3 abfined _ Culcear Florin,
Ionescu llie, Trifloan. Se adopta Hotirere a N.5119.02,2020.

Proiect de hofilAre prifind aprcbarca programului anudl tle achiziiii publice pe anul
2420.

Proiectui de hoterare a primit aviz favorabil din paxtea comisiei de specialitate pentru
activitSli social-culturale, culte, invaFmant, sdn5tate gi familie, munc5 $i protective sociald,
protectie copii qi a comisiei de specialitate pentru agricultur4 activitdli economrco_linanciale,
amenajarea teritoriului ;i urbanism gi aviz negativ din patea comisiei de specialitate ju dica

!i de disciplind, protectie mediu gi turism din cadrul Consiliului local Unghed.
Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de qedinle: Disculii pe tema acestu proiect./

Mullumesc. Se supune la vot.

Dl Trifloan: Stai pulin.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de $edinld: Mullumesc. Se supune la vot. N_ali dicat
manr. dl lrif. Se sLrpune la \ot. Nu dau inapoi.

Dl Cojoc Pompiliu, prqedinte de ledinF supune la vot proiectul de hotdrare prezentat,

se aprobd cu li voturi pentru, 2 votud impotdv6 Culcear Florin, Trif Ioan qi 2 abgineri

Ionescu Ilie, Nistor Ioan, adoptandu-se Hotdrare Iir. 6/19.O2.2OZO.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de ,edint6: Trebuie s6 venili pregitit, nu sa va cdutari
actele aici. SA venili pregdtit de acasi. Muilumesc.

Proiect cle hotdrAre privind aprcbarea documentaliei tehnico_economrce ;t a
itldicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de ihl,estilii ,,Racoftluri de cahalizare in
sdtul Cerghizel, ol.atul Ungheki, jucl. Mwe;".



Proiectul de hot5rare a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: Domnilor colegi, pdnd acum ni se spunea ce nu poate continua lucrarea

de canalizare la Cerghizel pentru cd e in instantd. Uite cA se poate face.

DI Cojoc Pompiliu, prefedinte de ledinti: pe proiect, vA rog. Cortinuafi. V_am atras

atentia, doar.

Dl Tdf Ioan: Legat de racordul de canalizare, tot aga ni s_a spus cd nu poate sd

continue lucrdrile la Cerghizel penh! cd e in instanlA. Uite cd se poate lucra la canalizare.

Problema e in felul urmdtor: acolo trebuie fdcute subtraversfuile $i pe partea staingd, cum
mergem de aici, incd nu este tras6 canahzar€d.

Dl Cojoc Pompiliu, pre;edinte de tedinld: Se va face, dl Trif.
Dl Trif loan: Te rog frumos, nu mA interupe. intai ftbuie frcuta ca[alizarca pe parlea

stengd, subtraversArile 9i abia apoi sd mut6m racordurile de canalizare. Unde mutdm

racordurile de canalizare? Doar pe patea dteade? Atat am a\,ut de spus.

DI Cojoc Pompiliu, pre$edinte de qedinli: Multumesc. Dl Nistor, v6 rog.

Dl Nistor Ioan: La Cerghizel, nu se fac li subtaversdxile, in proiectul acesta?

Dl primar: Se face regea pe partea cealaltd.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de ledintA: Se va face refea noua pe pafiea cealalte.

Dl Nistor Ioan: Atrmci mcordurile sunt doar pe partea dreaptd, in sensul de mers.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de gedinfa: pe ambele pi4i.
Dl primar: Se face proiech_rl nomal, cum trebuie.

Dl Cojoc Pompiliu, pregedinte de qedinla: $i pe strdzi, pe Finlanda, pe Izvor, pesre tor.

Dl primar: S-a tlcut proiect, dl Nistor qi se face relea, pentru cA dl Tri{ a urtat sd mai
facd o relea cand a fdcut ptoiectul.

Dl Botoq Iacob Dorirlel: Chestia cu racordurile e una, gi cu procesul e altceva.

Dl Trifloan: Exact. E minciuna, vd minte din nou.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de SedinF supune la vot proiectul de hottuare prezentat,

se aprobi cu 15 votu.i pentru, adoptandu-se H ottuires, nr.7 /19.02,2020.

Proiect de hofirare privind aprobarea documentaliei tehn[co_economLe ,t a

indicatorilor tehnico economici pentru obiecti.rul de investilii ,,Modernizarea unor strdzi din
ordlul Ungheni: sttdzile Baladei, Nirajului, Liliacului, plopilor, Gospodarilor, Cinceu,

Brqdului seglnent 2, Crinului, Cosminului, Stadionului segment 2, 3, 4 _ din orasul Ungheni,

str. Martirilor din loc. Vidrasdu, strdzile Crinului, paweluyelor, Grui, SbAmtd, plaiului,



Romanilei din loc. Moregi, strdzile Cimitilului, Finlandia din loc. Cerghizel, strdzile
lzrorll i, CAmpului din loc. Recea, strdzile Vdii, Dosului _ prelungire, Corni;u Mic clin

|ac. Ce/ghid, oru$] Ungheni, judelul Mute;,'.

Proiectul de hotir6re a primit aviz favorabil din partea celor hei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Ttif Ioan: Atdt am aprobat indicatoi tehnico_economici cd efectiv nu mai $tim ce

am aprobat $i ce n-am aprobat. Nu cd aS fi impohivd.

Dl Cojoc Ponpiliu, pre;edinte de qedinji: Deci, e problemi cd se face.

Dl Trifloan: Problema e c6 nu se face. $i in anul 2019...

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de qedinli: Nu deviafi de la proiect, vd rog din suller.
Dl Trif Ioan: Qi in anul 2019, spuneli-mi, ce strdzi s-au asfaltat in ora l Ungheni?

Nimic. Dar aprobdm indicatori. Toate documentaliile astea se fac pe bad.
Dl Cojoc Potrpiliu, preledinte de ,edinld: Vd mullumesc, dl Trif. Mai c crDeva care

dorefte se ia cuventul?

Dl Cojoc Pompiliu, prc$edinte de iedinle supune la vot proiectul de hotedre p.ezentat,

se aprob5 cu 14 voturi pentnj fi I abtinere _ Trif Ioan, adoptandu-se Hotirerea nr.
8/19 .02.2020 .

Proiect de hofirAre prhind aprobarea ihdicatorilor tehnico-economici ach.talizali ai
obiecti\iului de lkvestilii ,,Modernizarea unor strdzi din oru;ul (Jngheni: str. Mdlinului, stt.
Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizcttorilor, str. Nucilor, str.
Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcamului, str. Mognoliei, str. prieteniei, str. I/iitarului, in
localitatea l/idrasdu: stt. ParoSte, st'. Busuiocului, str, Eroilor, str. infdlirii, str. pAcii, in
lacalitatea Mole$ti: str. Delnilei, stL jnfrdlirii, str. CAp_ului, judelul Murer,,.

Proiectul de hotarare a primit aviz favorabil din padea celor hei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif loan: Degeaba tot aprob5m, ci nu se face absolut nimic. Am cheltuit banii pe

zugravitul primiriei, o $dmadd de bani care sunt dali pentu reparalii, tot il1 primane...
Dl Cojoc Pompiliu, pregedinte de $edinfd: Afi deviat de la subiect. Mulfumesc.

Dl Trif Ioan: Nu am deviat de la subiect. Deviezi tu de la gedinld. in loc si d5m bani
pentru a lace str5zile, noi ne ocupdm cu anenajatul in primfuie.

Dl Cojoc Pornpiliu, pre$edinte de $edinli: Mulfumesc.



Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de $edinld supune la vot proiectul de hoterere prczentat,

se aprobd cu 14 voturi pentru ti I ablinerc T f Ioan, adoFandu-se Hotirerea rr.
I /19.02.20210 .

Proiect de hotdrare pririkd aprobarea bugetului local al oratului Ungheni pe anul

2020.

Proiectul de hoter&e a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru

activjtdli social-cultulale, culte, invd!tunant, senetate li familie, muncd qi protective social[,

protectie copii $i a comisiei de specialitate penfu agricultura, activiteli economico-financiare,

anenajarea terito ului gi ubanism gi aviz negativ dill partea comisiei de specialitate juridica

$i de disciplinA, protectie mediu qi turism din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: Eu vin cu umetoatea propunerc, gi anumei $ili cA ne-a promis dl primar

cd in noul buget vor fi prinse camere video pentu toate localitafle, dar aici er nu le-am vdzut.

Apoi, dispensarul sau policlinica, este o pdoritate, pentru cA clidirea aceea are peste 100 ani.

Am reparat-o noi in 2009, 2010, i-am schimbat acopedsul, dar... Astea sunt lucrur.i prioritare

pentru Ungheni. De apa de $duqa nu se nai spune nimic, nu $tiu, se continua investilia, nu se

continua?

Dna Boar Silvia: Se continua. Imediat e gata.

Dl Trifloan: in buget |Iu e trecut nimic. Probabil, mi-a scipat mie.

Dl Cojoc Pompiliu, pretedinte de qedinfi: Mulfumesc. Mai aveti, dl Trif/ poftiti. Hai

ci vd mai las un pic.

Dl Trifloan: MA lagi, cA nu la;i de la tine.

Dl Cojoc Pompiliu, pregedinte de fedinF: VA rog, dl Trif.

Dl Trif loan: Avem o grdmadd de lucrari incepute pe raza ora$ului Ungheni Si satele

apa4inetoare, stfizi incepute gi [eteminate, acolo unde s-au asfaltat drumurile, podurile qi

fa]rfurile sunt neteminate. Le incepem pe toate $i nu termindm absolut nimic. $i mai vin cu

incA un motiv pgntru care sd nu votati acest proiect de hotArare: gtili bine ca noi avem un

contract de asociere cu echipa de fotbal qi, in mod normal, in luna ianuarie tebuia sd ne

prezinte un raport. Or, eu nu pot sI aprob un alt buget, sd dau alli bani, pen5 nu $tiu ce s-a

JEcut cu banii respectivi, care s-au dat la spofi, culte ti cultud. Habar nu aveli, numai ridicali

mana. Ce sa.larii sunt date la angajalii $i la fotbali5tii de Ia echipa de fotbal? Avem rln

reprczentant acolo, din partea Consiliului local. AcelaJi reprezentant cate l-am avut gi la

biserici, care nu a facut nimic. Acum, la fel, nu face nimic nici pentru sport. Acesta este rLn

motiv foarte serios de a nu vota bugetul.



Dl Cojoc Pompiliu, pregedinte de qedinld: Multumesc, dl T f.

Dna secretar general: Ag dori sd fac precizarea cd proiectul bugetului de apiobe, in

confbrmitate cu prevededle legii finantelor publice locale, pe capitole, subcapitole, titluri,

articole, alienate $i anexe, dupd caz. in mapa aveli mai multe variante ale proiectului de buget.

Proiectul de bugenrlui local a fost intocmit Si afi$at in data de 21 ianuarie 2020, in data de l0

februarie a avut o primi modihcare, iar in data de 13 februarie, ziua convocerii cotrsiliului

local in ledinld ordinar5, a suferit o alti modificare, in urma alocdrii unor sume de bani de la

ANAI.

Dl Trifloan: Dna secretar, bugetul se aprobA pe capitole?

Dna secrctar: Da.

Dl Trif loan: Dl prefedinte, te rog sA aplici legea. Bugetul se va vota pe capitole.

Dl Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de gedintd: Da, le cuprindern pe toate impreuna, co

modificirile survenite gi se voteazi bugetul.

Dl Trif Ioan: Nu se poate.

Dna viceprimar: Daci consiliul local doregte, se poate.

Dl Botoq lacob Dorinel: Pompiliu, supune la vot fiecarc articol Si se voteaza fard

niciun comentariu.

Dna viceprimar: Supune la vot pe articole.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de gedinld: Deci, pe articole, cu modificirile suruenite.

Dl Trifloan: Zi, pe articole.

Dna viceprimar: Articolul 1 il supui la vot.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de qedinlA: Supun la vot articolul I ,,Bugetul local al

ora;ului Ungheni pe anul 2020, Ia venituri in suma de 14.097.000 lei qi la cheltuieli in sumd

de 15.562.000 lei, conform Anexei nr. l" - se voteazd cu 13 voturi pentru qi 2 abtineri -
Ionescu llie Ei Trif Ioal.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de qedinlA: Se supune la vot axticolul 2 - se voteazd cu

12 voturi pentru qi 3 ablineri Culcear Florin, Ionescu Ilie qi Trif Ioan.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de qedinl6: Articolul 3 se supune la vot - se voteaze cr
13 votu pentu qi 2 ablineri - Culcear Flodn Si Trif Ioan.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de gedinle: Articolul 4 se supune la vot - se voteazd cu

14 voturi pentru ii I ablinere - Trifloan

Dl Cojoc Pompiliu, preFdinte de tedin!6: Articolul 5 se supune la vot - se voteazd cu

l4 voruri pentru $i I ablinere - TriI loan.



Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de qedinfe: Articolul 6 se supune la vot - se voteazd clr

12 voturi pentru qi 3 ablineri - Culcear Florin, lonescu Ilie qi Trifloan.

Dl Cojoc Pompiliu, presedinte de qedintd: Articolul 7 se supune la vot se voteaza cr.l

13 voturi pentru $i 2 ablineri - Culcear Florin si Trifloan.

DI Cojoc Pompiliu, pre$edinte de $edin!e: Articolul 8 se supune la vot, se voteaza cu

l2 voturi pentru gi 3 ablineri - Culcear Florin, Ionescu Ilie 9i Trifloan.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de qedinle supune la vot proiectul de hotdrare per

ansamblu, cu modificdrile survenite, se aprobd cu 12 voturi pentru gi 3 ablineri - Culcear.

Florin, Ionescu Ilie gi TrifIoan, adoptendu-se Hotirerea nr, 10/19.02.2020.

Proiect de hotdlArc privind aprobarea chiriei lukarc pel,Jttu locuinlele ANL, destinate

inchirierii, situate in orasul Ungheni, nr. 69/M pentru anul 2A20.

Proiectul de hotdrare a primit aviz favorabil din patea celor tlei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Cojoc Pornpiliu, pregedinte de $edinlA supune la vot proiectul de hotAdre prezentat,

se aprobA cu 15 voturi pentru, adoptdndu-se Hotirirea nr, 11119.02.2020.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de acliuni ;i lucrdri de interes lacal

pentru persoanele apte de muncd din familiile beneJiciarc de venit minim garuntat pentlu

anrl 2020.

Proiectul de hotfuare a pdmit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Pasc Maria Mirela: Voi fi de acord cu acest proiect, cu mentiunea ca lucrerile de

intrelinerc qi curitare din incinta cu4ii $colii, chiar dacd nu mai este fimc.tionald, sA se facA ii
in Cerghid.

Dl Ionescu Ilie: Anul trecut acest proiect ar6ta foafie bine, dar nu am prea vizut sd se

facd din ce s-a scris acolo. Ar trebui si dspundi direct viceprimarul. Primarul pune pe

viceprimar, viceprimarul pe administrator, administratorul pe Cipraru. Cine e Cepraru? La

inceput mergea mai bine, era responsabilitate pe fiecare parte. Acum, eu nu prea am mai vdait

sd cruele- Trebuie sb intre in atribuliile viceprimarului.

Dna viceprimar: in anii treculi se mai implicau gi consilierii, nu numai vicepdmaml.

DI Ionescu Ilie: Nu e treaba consiliului local.

Dna viceprimar: Consiliul local igi ia numai banii.

Dl Culcear Florin: Anul trecut erau firme,..



Dl Cojoc Pompiliu, pretedinte de gedin!* Mulfumesc. Se supune la vot acesr prorecr.

Dl Cojoc Pompiliu, pregedinte de $edinli supune la vot proiectul de hotdr&e prezentat,

se aprobe cu 13 votu pentru $i 2 ablined Culcear Florin qi Ionescu Ilie, adoptandu-se

Hotil Ar ea nr. 12 ll9,02.2020.

Proiect de hofilAre pr^)ind acordarca .jl,i'or ajutoare alimentare in cadrul prcgramului

social ,,Alimente".

Proiectul de hottuare a pdmit aviz favorabil din patea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif loan: Este aici un capitol ,,Sancliuni", sd fie ve ficali cei care declard pe

propria rdspundere, pentru ca cele declamte sd corcspundi cu realitatea. Aq vrea sa sdu dacA

pand acum s-a ldcut weo verificare a celor care au primit ajutoare sociale, pentru cd aici spune

clar cd acolo unde nu e in regda declaralia, tebuie recuperate sumele respective de bani,

conhavaloarea produselor. La locul de depozitare este tecut cdminul cultural. Sper ca nu se

fuld din nou de la caminul cultural sd se duci la Terra gi de acolo sd le imparte. ..

Dl Cojoc Pompiliu, pregedinte de qedinji: Pe proiect, dl Trif. pe proiect, pe proiect, vA

rog.

Dl Trif Ioan: .. .;i de acolo s5-l imparte coNilierii PNL-ului, cum au lacut data trecutd,

in liunte cu doamna directoare de la $coali gi drcpt rtrsplatd a fost numitd directoare la qcoala.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de Eedinli: Mulfumesc, dl Tril Mulfumesc. Mai doreqte

cineva?

Dna Buktosi Luminila: Aceste ajutoare se dau pe baza unui dosar. Eu cred ca

doamnele de la asistenF sociali au verificat dosarele $i despre faptul ce se Illld, nu este

adevdrat, fiecare fi-a primit pachetul in baza dosarului.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de gedinl6: $i trebuie si hi cu impozitrl la zi. Nu

primelte oricine. Eu $tiu, pentu cd am fost implicat in acest program.

Dl Nistor Ioan: Eu qtiu ci nimeni din primdrie nu poate verifica venitul membrului de

familie. Aceste acte care se fac, cred ci ajung la Finanre ti de acolo le spun daca au declatat

corect sau nu,

DI Trifloan: Scie cA unde sunt suspiciuni se poate verifica.

Dna secretar general: Dupi cum bine Etili, nici anul tecut nu an cont&semnat

hotararea cu acordarea pachetelor alimentare. Motivele pentru care nu am conhasemnat vi le-

an1 expus atunci, dar o sd vi le prezint gi acum. Proiectul de hotarare prevede cA aceste

pachete alimentare se acorda in baza Legii rr. 292/2011, legea asistenlei socialeJ care



reglementeaze doar cadrul general de organizare, funcliotrare qi finanlare a sistemului de

asitenld. social6. Consider ch trebuie se existe o lege speciald care reglemeteazA acordarea

acestui tip de benefrciu de asitenle sociald, astfel.cum existe Legea nr.416 pentru ajutorul
social, O.U.G. nr. 70 penlru ajutorul de incelzire sau Legea nr.277 pivilrd. alocalia pentru

suslinerea familiei. Am observat cd a fost stabiliti valoarea de 1.600 lei/membru de familie
sau persoani singurd ca plag superior al venitului net necesar pentru a putea beneficia de

pachete alimentare. Conform procedurii, se considerd cd persoanele care au un vemt net

lunar/membru de familie de pdnd la 1600 lei se afld ln situalie de dsc. Salariul minim brut pe

lare garantat in platd este de 2230 lei, rezdtand un venit net de 1346 lei. inseamni cd din

totalul de 3,5 milioane atgajali in sectorul p vat, cei 2,1 milioane, care beneficiazd de salariul

minjm brut pe FrA ga&ntat in plati, se afld in situalie de risc. Valoarea pachetului va fi de 70-

80 ]ei, dar nu se ptecizeazd. rapofat la carc lege speciald s-a stabilit acest cuantum. I ot in
Legea asistenlei sociale, se precizeazd cd pentru a acorda aceste beneficii de asistenld social6.

trebuie realizate o testa.e a mijloacelor de tmi ale persoanelor rcspective, nu doar evaluarea

veniturilor bdnelti, ci qi evaluarca bunurilor qi a veniturilor pe caxe ar putea sA le obtine din
valo ficarea sau utilizarea bunurilor.

Dl Cojoc Pompiliu, preqedinte de gedin!6: Vi multumesc, dna secretard.

Dl Cojoc Pompiliu, prcgedinte de $edinfA supune la vot proiectul de hotArere prezentat,

se aprobd cu 11 voturi pentru fi 4 ablineri - Culcear Flodn, Ionescu Ilie. Nistor Ioan si T f
loan, adoptandu-se Hot5'rare^ nr. 13119.02,2020.

Proiect de hotdrAl,e privind ihscrierea dreptului de proprietate al orarului Ungheni

asupra imobilului teren iktravil.rn in suplafafd de 1962 m.p., tnscris tn Cartea funciard nr.

50586/Ungheni, sub nr. cad./top 50586.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru

activiteli social-culturale, culte, inviftunant, sanatate Si familie, mrurcd li prctective sociald,

protectie copii qi a comisiei de specialitate pentru agriaulturi, activitdli economico-financiare,

amenajarea teritodului gi urbanism gi aviz negativ din paxtea comisiei de specialitate ju dica

ii de disciplin5, protectie mediu $i tu sm din cadrul Consiliului local Ungheni.

DlT floan: Dna secretar, cled cA acest prciect a mai fost in anul 2OOg _2010.

Dna secretar generalt in anul 2010, dar nu acest prciect de hotdrAxe, ci un alt proiect de

hotArdre de acceptare a donaliei 1dcute de c6tre pirintele S6rb oragului Ungheni. Acea

hotdrere din 20 I 0 nu s-a materializat, dupi cum v-am spus qi in qedintra trecutA, intrucAt nu s_a

mai intocmit actul autentic la notar.



Dl Trifloan: Acum s-a venit cu acest proiect de hotdrare ca noi sd preludm acast tercn.

Dacdvd uitafi la lAimea drumului, ldtime variabili cca 2,00 m panA la 4,98 m. Cun] va intra cu

ma$inile de pompieri? Daci il preludm, va fi dlumul nostu.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de gedinfd: Mul{umesc, dl Trif .

DIT floan: Legea ce prevede cu privire la latime, dna secletar?

Dna secretar general: DacA af citit Raportul de specialitate al dnei arhitect sel care

este un raporl negativ, afi putut obseNa ca lelimea necesad este de 9 nl conform pUG. in
Rapoftul de specialitate al arhitectului sef din data de 06.02 .2020 se pteclzeazd cd ,,lmobilul
inscris in C.F. nr. 50586rungheni nu este in regule din punct de vedere topograpic, existatcl

deplasdri/suprapuneri ale terenu lor pe intreaga suprafati, astfel solicitandu-se plan de s;tuafie

vizat OCPI; iar din punct de vedere tehnic, a regularDnetului general de wbanism, pUC

aprobat prin H.C.L. nr. 26110.05.2016 s-a solicitat studiu de tmfic. DESCzuEREA TEHNICA

EXIS'IENTA CONFORM CARTE FL]}JCIARA:

- Forma:linear-neregulata

- Categorie de folosinta: drum- intavilan

- Suprafata: 1962 mp

- Folosinta: cca. accese penhu 15 loturi

- Lungime totala: cca.391.935 m

- Latime vadabila cca:2.00- 4.98 m

- Tralic generat: deservire secundara

- Rol: preluarea traficului generat de locuintele adiacente

Pozitia terenul studiat este paralela cu drumul judetean DJl51B si face legatura cu aceasta

prin strada Izvorului, stada apartinand Orasului Ungheni. Imobilul inscris in

CF.50586/Ungheni este o strada secundara care inta din Str. Izvol.ului si la capatul acesteia

este infundata, deoarece exista o prorietate privata unde se afla edificata o casa de locuit.

Latimea strazii insuficienta, necesitatea asigurarii mijloacelor de stingere a incendir ui,

inexistenta zonei pietonale de tlafic si a santului de colecta-re a apelor pluviale, necesitatea

asigurarii unei zone destinate retelor de utilitati, necesitatea asigura i colectarii de deseuri

nenajere, lipsa continuitatii stiadale, lungimea si amenajarea acesteia ca fiind drum, lipsa

dispunere parcaje, lipsa dge colectoare ape pluviale, se necesita dimensionarea a doua benzi

de circulatie datorita lungimii acesului mai mare de 100m, iar in cazul de fata, nu corespru]de

din punct de vedere urbanistic si de amenajare a teritoriului si propun luarea tuturcr masudlor

mar sus mentionate pentru a indeplinii cerintele necesaxe potdvit pUG Ungheni si a legilor

ll



care stau la baza autorizarii lucrarilor de constructie din punct de vedere a sigurantei in
exploatare."

Mai existd un raport de specialitate al Serviciului administralie publicd, intocmit de dl
Platon in care este lEcuti precizarea ca ,,Geomet ile imobilului in discurie gi a imobilelor
deseNite nu sunt pozilionate conect in baza de date electronice _ Etena, fiincl necesar a se

intocmi docunentalii topo-cadastrale de repozilionate.,,

DI Lil Alexandru: Conshlcliile sunt f4cute toate. Rapoaxtele inspectodlor $efi sunt
ffcute dupa ce sunt gata toate construcfiile.

Dna vicepdmar: Demoldm toate casele...

Dl Cojoc Pompoiliu: ... ca s6lirgim drumul.

Dna Buta Minica Valentina: Dar Si strada Finlanda tot ara e.

Dl Cojoc Pompiliu: Bineinfeles. $i Izvor e mai stremt6. Nu putem lisa oamenii lhrd
api, lErd gaz, fhd nimic.

Dl Botol Iacob Dorinel: Casele cdnd au fost fdcute.

Dna secretar general: in decursul timpului. Inilial terenul a fost al pdrintelut Sarb, dacd

ar fi remas in proprietatea acestuia nu era nicio problemd, intrucat confom legislaliei in
vigoare se poate face extindere pe cii de acces pdvate. in anul 2019, proprietarul terenului a
renuntat la dreptul de propdetate asupra acestui tgren qi astfel a fost inscris provizoriu in
proprietatea private a oragului Ungheni.

Dl Trifloan: Nu-i oprea nimeni pe cei care au proprietate acolo sd-qi mute gardul cu 1

m sau 2 m mai in spate. $i noi ne-am pus casele intenlionat in aqa fel incat sd rimAnd spalju
pentru a se inhoduce utilitilile.

Dl Cojoc Pompiliu: Se putea, dar dupA unul s-au luat toti.

Dl Boer Alexandru: Domnul platon, in Raportul de specialitate, sc e ca ,jpentru ca

irnobilul drurn sd poatd fi utilizat conform destinafiei, s6 fie modemizat gi amenajat cn

utilitilile necesare trebuie sd fie trecut in domeniul public al ora$ului Ungheni.,,

Dl Cojoc Pompiiiu, pre$edinte de ledinla supune la vot proiectul de hotarare prezentat,

se aprobi cu 11 voturi pentnj gi 4 ablineri Culcear Florin, Ionescu Ilie, Nistor Ioan qi Trif
Ioan, adoptandu-se Hotlrare nr. 14119.02.2020,

Dl Cojoc Pompiliu: Urat vA st6, in odce caz. Frumos, mdi fralilor. Mulfumesc.

Proiect .le hotdrdre privind aptobarca relelei $colare a unitdlilor de invifdmant de stat

din ora;ul Ungheni, pentu anul gcolar 2020 - 2021.
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Proiectul de hotdr&e a primit aviz favorabil din partea a doud comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

DI Cojoc Pompiliu, preqedinte de $edinfd supu[e la vot proiectul de hotdrAre prezentat,

se aprobd cu 15 votl.[i pentru, adoptandu-se Hotirerea ni.. 15/19.02.2020.

inrrebar-. inrerpelari. raspunsuri. opinii.

Dl Cojoc Pompiliu, presedinte de qedintd d6 citire rdspunsului la petilia dlui Dumn
C stian loan, preqedinte CSVU, lnregistratd la primdria orarului Ungheni sub nr.
21.600109.12.2019, rcdactat de comisia, formata din dna pop Otilia dl Titi Ernestiu qi dl Boer
Alexandru, comisie constituita in $edinra consiliului local din data de 30 ianuarie 2020.

D] Tdf loan: Existi proiect de hottuare qi existA tarife, penh1r ca cei care joace fotbai
in sala de spolt, platesc. Nu trebuie venit cu un alt proiect, arume pentru Dulan.

Dna viceprimat: Nu e special pentru Duran, vor beneficia tofi.

Dl Trif loan: Dar existA un proiect de hotararc, mai intai trebuie anulat acela care
exlstd.

Dna viceprimar: CAnd se va aproba acest proiect, se va anula celAialt.

Dl Trifloan: Domnilor colegi, vi se paxe normal ca pentru copiii din Ungheni, Viitorul
UngheDi sA plAteasci taxa pentru cd intla in sala de sport qi se antreneazd, iar dincolo, le-am
dat gratis, la asocialia care este sub pat modul Consiliului local. Se vine cu argumentul ca
Duran ia tar4 dar el nu are salariu de la primdrie, cum are cel de la Unirea Ungheni.

Dl Lil Alexandru: Drllar ia 80 lei/jucitor.

Dl Nistor Ioan: Eu am o prcpunere, sd mergem deocamdata pe proiectul existent,
pentru cA copiii aceglia mai au nevoie de sali cam 2 luni, martie qi aprilie. Iat, anul viitor,
dacd vo. mai avea nevoie de sal5, vom face alt proiect de hot5rere. Dar pentru aceste 2 luni de

zile, nu cred ci putem urca sau scddea tariful nu Stiu cat.

Dna viceprimar: Domnilor consilieri, am a\,ut o disculie cu dl Duran, legat de acest

rdspuns. Dansul a sugerat sd facem un prciect de hotirare, chiar daca dansul e congtient cd nu
va beneficia actun de el, dar pentru viitor, si nu mai fie disculii ,i Fobleme. El a mengronat ca

este un club privat qi trebuie sA pllteascd. Multumesc.

Dl Cojoc Pompiliu, pre$edinte de gedinl6: Sunteli de accord cu rdspunsul dat domnului
Dumn? Se supune la vot. Cine este de acord cu acest rdspuns?

Se voteMA cu 10 votud pentru gi 5 ablineri _ Culcear Florin, Ionescu llie, Nistor loan,
Pasc Maria Mirela, TrifIoan.
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Dna secretar general prezintd consilierilor locali Opinia n. 5971 11130.01,2020 la
Hottuerea Consiliului local Ungheni llr. 4130.01,2020 privind propunerea Consiliului Local
Ungheni pentru acordarea calificatir.ului in vederea evaludrii de cdhe p narul orafului
Ungheni a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al oraql ui
Ungheni, doamna Covdg Daniela-Ionela, pentru activitatea desfiguratl in perioada

01..01.2019-31.12.2019 Si Opinia nr. 634D/3t.0t-2020 laHortuarea Consitiului local Ungheni

ru'. l/30.01.2020 privind aprobarea dezmembr5rii terenului insc s in C.F. nr. 53723/Unsheni

cu suprafala total; de 454003 mp, proprietate privatd a Ora;ului Ungheni.

Dna secretar general dd citire comunicirilor Si solicitirilor adresate Consiliului local.

dupd cum ulmeazd:

1. Cererea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra

terenu ior, prin care soliciG punerea la dispozifia sa a terenului pajiQte din
domeniul p vat al oraqului Ungheni, in suprafafd de 0,72 ha, localizat in tarlaua ff.
63, parcela nr. 2095/1, inscris in CF nr. 52050fungheri, in vederea reconstituirii

dreptului de propdetate numitului Moldovan MtuAild, umare Sentinlei civile a

Judecdtoriei Tg. Mureg ru. 4388/16.10.2017, rdmasd definitive prin Decizia

Tribunalul Mure$ m. 5l2l'\2.08.2019.

2. Ceretea nunitului Toma Gheorghe, domiciliat in localitatea Criste$ti, str.

Principald, t. 562/J, inregistratI la primdria oraqului Ungheni sub m.

15.674106.02.2020, prin care comunicd faptul cA a cedat dreptul de proprietate

asupra terenului in suprafalA de 3212 mp, din CF nr. 52g54, av6nd categoria de

folosinld ,,drum", Primiriei oraqului Ungheni $i soliciti a se lua mdsuri pentru ca

pe.soanele care au nevoie de acordul proprietarului drumului respectiv si nu aibi
de suferit.

3. Adresa Camerei de Conturi Mureq nr. 100/30.01.2020, inregistrata la primiria

oraqului Ungheni sub nr. 642103.02.2020 prin care vi face cunoscut faptul cA pdn

HotArarea Plenului Cu4ii de Contud r1r. 648/12.12.2019 s_a aprobat Rapo ul

privind finatlele publice locale alejudegului Mureq pe anul20lg, rapon care poare

fi vizualizat pe pagina oficiale de intemet a Curtii de Contud.

4. Solicitarea in baza Legii nt. 544/2001 a numitei paqcan Cosmina_Georgeta,

domiciliatd in localitatea Cerghizel, nr. 22J, ptin cef]e soliciti a i se comunlca

documentele care conlin calificativele profesionale ale Raportului de evaluare, pe

care dna secretar, Covdg Daniela, le-a oblinut din 2010 p6ni in prezenq precum gr

motivele pentuu care Proiectul de hottuArc ff. j099/30.10.2019 nt a fost inclus De
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Ordinea de zi a ledinfei Consiliului local din decembrie 2019 $i nici a $edintei din

ianua e 2020.

Dl pre$edinte de gedinl[ incheie gedinJa ordinari din data de 19 februarie 2020,

Pre$edinte de 5edinl;,

Cojoc Pompiliu

geoeml,

la Ionela

6d,'
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