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PROCES VERBAL

incheiat azi, 04.06.2020, cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local al oraqului
Ungheni, la care particip6 fizic un num[r de l5 consilieri locali, din totalul de 15, gedinp fiind
legal constituitd. Particip6 la qedinfa Consiliului local dl primar Prodan Victor, dna secretar

general covrig Daniela Ionela, dl Lit Alexandru - administrator public.

intrucdt in luna mai, lund in care expira mandatul de pregedinte de qeclinld al r3oamnei

Pop Otilia qi se impunea alegerea unui alt preqedinte de Eedinfa pentru perioada iunie 2020 -

august 2020, Consiliul local Ungheni nu a fost convocat, primul proiect de hot6r6re de pe

ordinea de zi a qedinfei de astdzi va fi alegerea preqedintelui de Eedinf6, iar pAnd la arloptarea

unei hot[rdri in acest sens, lucrdrile Eedinfei sunt conduse de dna pop Otilia.

Dna Pop Otilia deschide qedinla qi prezintd Proiectul ordinii de zi,dup6 cum urmeazl:

1.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Proiect de hotirAre privind alegerea preqedintelui de qedin(d al Consiliului Local

Ungheni pentru o perioadd de 3 luni (iunie 2020 - august 2O2O) - iniliator primar

Prodan Victor;

Proiect de hotirAre privind aprobarea dezmembr5rii imobilului inscris in C.F. nr.

53555AJngheni, nr. cadastral 53555, cu s : 19.817 m.p., aflat in proprietatea

privatd a oraqului Ungheni, in Lot 1 cu s :18.620 m.p. $i Lot2 cu S : 1.197 m.p.

- iniliator primar Prodan Victor;

Proiect de hotirAre privind aprobarea executirii unei lucrlri de amplasare a unui

numEr de 3 catarge cu steaguri la cl6direa arhivS, situatd in Parcul lnclustrial

Vidras6u, nr. lG - iniliator primar Prodan Victor;

Proiect de hotiirire privind aprobarea executirii unei lucrlri de extindere

conduct6 9i I branEalnent gaze naturale presiune redusl proiectat subteran din pE

pentru Aldea Lucian Ioan, pe strada lzvor, proprietate publicd a Oraqului Ungheni,

2.

3.

4.



sat cerghizel, pentru imobilul inscris in c.F. w. 525lLungheni - iniliator primor
Prodan Victor;

5' Proiect de hotirare privind aprobarea executarii unei lucrdri de extindere
conductd 9i racord gaze naturale presiune redusr proiectat subteran din pE pentru
$oldan Iulian Adrian, pe strada Salcdmului, proprietate public6 a oraqului
Ungheni, pentru imobilul inscris in c.F. nr. 50885/Ungheni - iniliator primar
Prodan Victor;

6' Proiect de hot5rare privind neasumarea responsabilia|ii organiz6rii qi deruldrii la
nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizilia produselor qi a contra telor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mdsurilor educative, aferente programului, pentru anul qcolar
2020-2021 - iniliator primar prodan Victor;

7 ' Proiect de hotlrire privind modificarea Anexei I la H.C.L. nr. 54 din 12.12.2019
privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul2020in oraqul ungheni -
iniliator primar prodan Victor;

8' Proiect de hotrrire privind aprobarea aderrrii unei unitifi administrativ-
teritoriale la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitar6 ,,Aqua Invest Mureq,, -
iniliator primar prodan Victor;

9' Proiect de hotiirilre privind modificarea statului de funcfii pentru aparatul de
specialitate al primarului oraqului Ungheni qi al serviciilor publice de interes local
- iniliator primar prodan Victor;

10' Proiect de hotirffre privind rectificarea bugetului local al oraqului Llngheni
pentru anul2020 - iniliator primar prodan Victor;

ll'Proiect de hotiirire privind aprobarea contului anual de executie al bugetului
ora{ului ungheni pe anul 2ol9 - iniliator primar prodan victor;

I 2. intreblri, interpelEri, rlspunsuri, opinii.

Dna secretar face apelul nominal al consilierilor locali qi supune aproblrii procesul
verbale al qedinfei extraordinare cu convocare de indat[ a Consiliului local Ungheni din 3l
martie 2020 care se aprobd cu 12 voturi pentru qi 3 ablineri - Buta Monica valentina, culcear
Florin, Trif Ioan.

De asemenea, dna secretar general aduce la cunoqtinfa consilierilor locali indeplinirea
prevederilor art' 136, alin. (8) din Codul administrativ pentru proiectele de hot5r6ri supuse
dezbaterii qi aprobdrii in cadrul qedinfei de azi.



Dna Pop otilia supune aprobdrii ordinea de zi agedinfei propusa de dl primar care se
aprobd cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de sedinld al consiliului Local
ungheni pentru o perioadd de 3 runi (iunie 2020 - august 2020).

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

Dna Buta Monica valentina propune desemnarea dlui Boer Alexandru pentru funcfia
de preqedinte de gedin{6 pentru perioada iunie 2020 - august 2020. propunerea lansat6
intruneqte l5 voturi pentru. se adoptd Hottrrirea nr.17t04.06.2020.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea dezmembrdrii imobitului tnscris tn C.F. nr.
53555/Ungheni, nr. cadastral 53555, cu S : 19.817 m.p., aflat tn proprietatea privatd a
orasului ungheni, tn Lot I cu s : 19.620 m.p. {i Lot 2 cu s : I.I9T m.p..

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru
activitali social-culturale, culte, inv6[6mdnt, sindtate qi familie, muncr qi protective socialr,
protectie copii qi a comisiei de specialitate pentru agricultura, activitafi economico-financiare,
amenajarea teritoriului gi urbanism qi aviz negativ din partea comisiei de specialitate juridica
qi de disciplind, protectie mediu qi turism din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan solicit6 dlui primar clarific[ri vis-i-vis de acest proiect de hotdr6re.

Dl primar face precizarea cd trebuie citite rapoartele de specialitate, iar clarific6rile le
va da in privat, dupd qedinf6.

Dl Trif Ioan intreab6 dactr se schimbl destinafia terenului sau nu, fiindcI din cuprinsul
rapoartelor de specialitate reiese ci terenul se va vinde.

Dl primar precizeazdc6, pentru moment, este vorba de o dezmembrare, nu se qtie incl
dapd se va vinde, se va inchiria sau concesiona.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de Eedinld supune la vot proiectul de hot6r6re prezentat,

se aprobd cu 12 voturi pentru, I vot impotrivE - Trif Ioan gi 2 ablineri - Culcear Florin,
Ionescu Ilie, adoptdndu-se Hotlrirea nr. lg/04.06.2020.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea executdrii unei lucrdri de amplasare a unui
numdr de 3 catarge cu steaguri la clddirea arhivd, situatd tn Parcul Industrial Vidrasdu, nr.
1G,



Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorubil din partea celor trei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinf6 supune la vot proiectul de hot6r6re prezentat,
se aprobr cu 15 voturi pentru, adopt6ndu-se Hotiirarea nr. 1gt04.06.2020.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea executdrii unei lucrdri de extindere conductd siI bransament gaze naturale presiune redusd proiectat subteran din pE pentru AlcJea Lucian
Ioon, pe strada Imor, proprietate publicd a orasului Ungheni, sat Cerghizel, pentru imobilul
tnscris tn C.F. nr. 5251S/Ungheni.

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

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinfd supune la vot proiectul de hot6r6re prezentat,
se aprobd cu 15 voturi pentru, adoptdndu-se Hotirirea nr. 20t04.06.2020.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea executdrii unei lucrdri de extindere contluctd si
racord gaze naturale presiune redusd proiectat subteran din PE pentru $oldan lulian, drian,
pe strada Salcdmului, proprietate publicd a orasului Ungheni, pentru imobilul tnscris tn C.F.
nr. 50885/Ungheni.

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil din partea celor trei comisii de speqialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinf6 supune la vot proiectul de hotir6re prezentat,

se aprobd cu 15 voturi pentru, adoptdndu-se Hottrrireanr,2lt04.06.2020.

Proiect de hotdrdre privind neasumareo responsabilidlii organizdrii si derulldrii la
nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru at:hizilia
produselor Si a contra telor/ocordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru deTularea
mdsurilor educative, aferente programului, pentru anul scolar 2020-2021.

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

Dl Trif Ioan solicitii dlui primar limuriri.

Dl primar precizeazd,ci raportul de specialitate este concludent.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinf6 supune la vot proiectul de hotlrare
prezentat, se aprobl cu l5 voturi pentru, adopt6ndu-se HotIr0rea nr. 22t04.06.2020.



Proiect de hotdrdre privind modificarea Anexei I la H.C.L. nr. 54 din .'2.12.2019

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 tn orasul (Jngheni.

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

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinf[ supune la vot proiectul de hotrrdre prezentat,
se aprobd cu 15 voturi pentru, adoptdndu-se Hotirirea nr. 23t04.06.2020.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea aderdrii unei unitdli administrativ-teritoriale
la Asocialia de Demoltare Intercomunitard ,,Aqua Invest Mures,,.

Proiectul de hot[rdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru
activitali social-culturale, culte, invdfdmdnt, srndtate qi familie, munc6 qi protective social',
protectie copii qi a comisiei de specialitate pentru agricultura, activitali economico-financiare,
amenajarea teritoriului qi urbanism gi aviz negativ din partea comisiei de specialitate juridica
gi de disciplind, protectie mediu qi turism din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan este nemullumit de faptul c6 dl Lif Alexandru reprezintd oraqul {.Jngheni
in cadrul A.D.I. ,,Aqua Invest Mureq" qi niciodatd nu prezintii consiliului local un raport de
activitate.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinf6 supune la vot proiectul de hot5r6re prezentat,
se aprobd cu 15 voturi pentru, adopt6ndu-se Hotrrirea nr. 24t04.06.2020.

Proiect de hotdrdre privind modi/icarea Statului de funcyii pentru apartttul de
specialitate al primarului orasului ungheni Si al serviciilor publice de interes local.

Proiectul de hot6r6re a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru
activitdti social-culturale, culte, invdf6mdnt, sdnltate gi familie, muncl qi protective social6,
protectie copii qi a comisiei de specialitate pentru agricultur6, activittifi economico-firuurciare,

amenajarea teritoriului qi urbanism gi aviz negativ din partea comisiei de specialitate juridica
qi de disciplind, protectie mediu qi turism din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan considerd cE in situalia in care drumurile din oraqul Ungheni ,,sunt la
pdm6nt", investifiile sunt incepute qi nefinalizate, nu este oportun sd se fac6 angaj6ri ,,pe
bandi rulantd".

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinf6 supune la vot proiectul de hot6rdre prezentat,

se aprobd cu 14 voturi pentru gi I vot impotriv6 - Trif Ioan, adopt6ndu-se HotIr6rea nr.
2st04.06.2020.



,rr, ,fio.iect 
de hofirdre privind rectiJicarea bugeturui locar ar orasurui ungheni pentru

Proiectul de hotarare a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentruactivit5fi social-culturale' culte, invEfdm6nt, s5natate qi familie, muncE gi protective sociali,protectie copii Ei a comisiei de specialitate pentru agricurturd, activitafi economico-financiare,amenajarea teritoriului qi urbanism qi aviz negativ din partea comisiei de specialitate juridicaqi de disciprin', protectie mediu qi turism din cadrur cons,iurui rocar Ungheni.Dl Trif Ioan doreqte sd cunoascd ce costuri a generat pandemia ra niver local, intrucdtnu se comunicd consilierilor locali num'rul persoanelor carantinate institufionarizat, niciIocafiile de cantinare' in ceea ce priveqte sportur, conducerea cluburui sportiv trebuia sdprezinte' la inceputul anului 2o2o,un raport privind utilizarea bugeturui anurui 20rg.Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinfi supune la vot proiectul de hotar,re prezentat,

;;,ffi:;::;:## ,i:;: 
qi 2 ablineri _ curcear Frorin qi rrirroan, adopt,ndu_se

proiect de hotdrdre privind aprobarea
orapului Ungheni pe anul 2019.

contului anual de executie al bugetului

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentruactivitdfi social-culturale, culte, inv'fim,nt, sdndtate ,t ;;;",;;;1, ,-*on social',protectie copii qi a comisiei de specialitate pentru agricurtur', activit.fi economico-financiare,amenajarea teritoriului qi urbanism qi aviz negativ din partea comisiei de speciaritate juridicaqi de disciplin., protectie mediu gi turism din cadrur cons,iurui locar Ungheni.DI Trif Ioan preciz eazd cd' execufia bugetar[ nu este intocmiti pe lucrdri, nu se gtiecare sunt cheltuielile aferente fieclrei lucrEri.
Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedinftr supune Ia vot proiectul de hot.rdre prezentat,

:1;il::;;^14 
voturi pentru qi r vot impotrivtr - rrif roan, adopt6ndu-se Hotlir'rea nr.

intrebdri, interpeldri, rIspunsuri, opinii.
cererea numitului Aldea Dumitru, domic,iat in oraqur Ungheni, nr. 365, prin cabinetde avocatura Ioana oltean, solicitd consiliului Local ungheni, o copie a actuluiadministrative prin care s-a dispus diminuarea suprafelei ," ;;;;;; ; fosta c.F. nr.2186/NUngheni' nr' Top A+l(280) qi A+212g1), teren av6nd categoria de forosinf, pdqturecomunal5' pentru a fi pus la dispozigia comisiei locale de fond funciar in vederea reconstituirii



de proprietate private asupra terenurilor - consiliul Local considera ci solufionarea
nu este de competenfa sa qi solicitd redirecfionarea acesteia spre compartimentul de

- Serviciul administrafie public6.

Dl preqedinte de qedinfd incheie gedinfa ordinar[ din data de 4 iunie 2ozo.

4*
Preqedinte de gedin[6,

Boer Alexandru

b,7
S

Covrig


