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ruDETUL MURE$

CONSILruL LOCAL AL ORA$ULUI UNGHENI

Nr. 4705 din29.07.2020

PROCES VERBAL

lncheiat a2i,29.07.2020, cu ocazia gedinJei ordinare a Consiliului Local al oragului

Ungheni, la care partioipd fizic un num[r de 15 consilieri locali, din totalul de 15, gedin{a fiind

legal constituitA. Participl la qedinfa Consiliului local dna secretar general Cowig Daniela

Ionela qi dl Lif Alexandru - administrator public.

Dl Boer Aiexandru, preqedintg de qedin!6, deschide qedinfa qi prezintd Proiectul ordinii

de zi, dup6 cum urmeaz6:

--
PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotirire privind actualizarea Studiu de fezabilitate pentru obiectivul

de investi{ii ,,Construire grddinila cu prog$irn prelungit qi creq6 in oraqul Ungheni,

judelul Mureq" - iniliator primar Prodan Yictor; ' ''' ..-

2. Proiect de hotirAre privind aprobarea documentafiei tehnico-economice qi a

indicatorilor tehnico-economici ai investiliei ,,Amplasare re{ea de telecomunicalii,

in vederea deservirii satului Vidras6u, jud. Mureq, de la E60 pozilia km 62+408 -
$coala generald Vidras6u"' inili ator prima* Pr o dan Victor ;

3. Proiect de hotir6re privind rectificarea bugetului local al oraqului Ungheni pe

anul 2020 - ini{iator primar Prodan Victor;

4. Proiect de hotir6re privind inscrierea dreptului de proprietate al oraqului

Ungheni asupra imobilului teren intravilan in suprafafd de 3212 m.p., inscris in

Cartea funciard w. 52854Ungheni, sub nr. cad./top 52854 - iniliator primar

Prodan Victor;

5. Proiect de hotlrAre privind aprobarea dezmembrdrii terenului inscris in C.F. nr.

52437Nngheni cu suprafatl totalS de 832000 m.p., proprietate privatI a oraqului

Ungheni - iniliator primar Prodan Victor;

6. Proiect de hotirAre privind aprobarea executfuii unei lucr6ri de extindere

conductd qi racord gaze naturale presiune redusd proiectat subteran din PE pentru



Fdg6raq Teodor Augustin, pe strada Gospodarilor, proprietate publicd a oraqului

Ungheni, pentru imobilului inscris in C.F. nr. 54813Alngheni - iniliator primar

Prodan Victor;

7. Proiect de hotirflre privind insuqirea ,Notificdrii de inc6lcare" referitoare la

Contractul de delgare a gestiunii activitAflor de colectare qi trasport a deqeurilor

municipale qi a altor fluxuri de degeuri, component al serviciului de salubrizare al

judefului Mureg, nr. 832 din27.03.2019, zona I S6npaul, judeful Mureq - iniliator

primar Prodan Victor;

8. Proiect de hotir6re privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul

2020inoragul.Ungheru - iniliator primar Prodan Victor;

9. Proiect de hotirire privind mandatul dat reprezentantului autorit6lii de a vota in

Adunareh General6 a A.D.L,,Aqua Invest Mureq" ajustarea/modificarea prefurilor

la apd potabilS qi a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C.

Compania Aquaserv S.A. - iniliator primar Prodan Victor;

10. Proiect de hotirAre privind acordul pentru realizarea lucrfuilor de protejare a

conductei de transport gaze naturale COTG Racord DN 50 SRM Cerghizel -

iniliator primar Prodan Victor;

1 1. lntrebdri, interpeliri, r6spunsuri, opinii. \
t .a.

Dna secretar face apelul nominal al consilierilor locali. La observafia dnei Pasc Maria

Mirela, se indreaptd eroarea materiald strecuratl in cuprinsul procesului verbal incheiat la

qedinta extraordinard din 29 iunie 2020, in sensul corectdrii, pe pagina a 2-a, a numdnrlui de

voturi pentru din 13 in 12. Se supune aprob6rii procesal verbal al qedinlei extraordinare a

Consiliului local Ungheni din 29 iunie 2020 cue se aprobA cu 15 voturi pentru.

De asemenea, dna secretar general aduce la cunoqtinfa consilierilor locali indeplinirea

prevederilor art. 136, alin. (8) din Codul administativ pentru proiectele de hotdriri supuse

dezbaterii Ei aprobirii in cadrul qedintei de azi qi le reaminteqte prevederile art. 228 din Codul

administrativ.

Dl Boer Alexandru, pregedinte de qedinf6, supune aprobtrrii ordinea de zi a gedin{ei

propusd de dl primar care se aprobd cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotdrdre privind actualizarea Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de

investilii ,,Construire grddini{d cu program prelungit Si creqd in orasul Ungheni, iudelul

MureS".



Proiectul de hot6r6re a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: A mai fost aprobat gi acum 3 ani qi nu s-a f6cut nimic.

Dl Culcear Florin: Este vorba de o a doua gridinifd? Pentru o gridinila, s-a aprobat

deja studiul de fezabilitate.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedint[ supune la vot proiectul de hotfuAre prezentat,

se aprobl cu 15 voturi pentru, adoptAndu-se Hotlriirea nr. 29129.07.2020.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei tehnico-economice Si a
indicatorilor tehnico-economici ai investiliei ,,Amplasare relea de telecomunicalii, in vederea

deservirii satului Vidrasdu, jud. MureS, de la 860 pozilia km 62+408 - $coala generald
f ,. fyrctasau'. --' -

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: Acum 3-4 ani am intrebat la ce retea se leag6 satul Vidras6u, iar dl

primar mi-a rdspuns cS la reteaua speciald, dar nu s-a mai legat.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de gedinfi supune la vot proiectul de hotdrdre prezentat,

se aprobd cu 15 voturi pentru, adopt6ndu-se Hotflr6r"rili. 30t2g.07.2020.
t 'a' -,-

Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul

2020.

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

activit[1i social-culturale, culte, invIfdmdnt, s6n6tate qitfamilie, munc6 qi protecfie sociald,

protectie copii qi a comisiei de specialitate pentru agricultu[, activit6ri economico-financiare,

amenajarea teritoriului Ei urbanism qi aviz nefavorabil din partea comisiei de specialitate

juridica qi de disciplinS, protectie mediu Ei turism din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif [oan: Sper cI cei care au votat impotrivl in cadrul comisie de specialitate, nu

vor vota acum pentru. Doar nu vefi vota suma de 240.000 lei pentru marcaje, sper ci nu v-a

luat Dumnezeu minfile. Propun ca toate aceste sume si fie alocate pentru supravegherea video

a localitSlilor qi pentru asfaltatul strlzilor.

Dl Nistor Ioan: Nu mi se pare logic sd iei bani de la angajafi qi s[-i cheltui pentru

marcaje stradale qi pentru sport.

Dl Ionescu Ilie: Cu suma de 100.000 lei fac marcaje in tot judeful.



Dl Boer Alexandru, preqedinte de gedinf6 supune la vot proiectul de hot6rdre

prezentat, se aprobd cu 10 vofuri pentru, 3 voturi impotrivl - Culcear Florin, Ionescu trlie, Trif
Ioan qi 2 ablineri - Nistor Ioan, Pasc Maria Mirela, adopt6ndu-se Hotirirea nr.

3u29,07.2020.

Proiect de hotdrdre privind tnscrierea dreptului de proprietate al orasului (Ingheni

asupro imobilului teren intravilan in suprafald de i212 m.p., tnscris in Carteaftmciard nr.

52854/Ungheni, sub nr. cad./top 52854.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif loan: ln sfdrgit se preia qi acest drum.

Dl Boer Alexandru, preqedintbde.qedinf[ supune la vot proiectul de hoterare prezentat,

se aprobd cu 15 voturi pentru, adoptdndu-se Hotiir6rea nr. 32129.07.2020.

-:
Proiect de hotdrdre privind aprobarea dezmembrdrii terenului tnscris tn C.F. nr.

524j7/Ungheni cu suprafald totald de 832000 m.p., proprietate privatd a orasului Ungheni.

Proiectul de hot6rAre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni. 
\

Dl Trif Ioan: Am infeles ci nu a fost respectatd autorizilit'irdtialE gi trebuie o noud

autorizafie. Cine suporti toate cheltuielile fbcute pentru refacerea documentafiilor gi a

lucr6rilor?

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

se aprobd cn 12 voturi pentru qi 3 abtineri - Culcear Flodft, Ionescu Ilie, Trif Ioan, adopt6ndu-

se Hotlrffrea nr. 33129.07.2020.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea executdrii unei lucrdri de extindere conductd Si

racord gaze nahtrale presiune redusd proiectat subteran din PE pentru Fdgdras Teodor

Augustin, pe strada Gospodarilor, proprietate publicd a orasului Ungheni, pentru imobilului

tnscris tn C.F. nr. 54813/Ungheni.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Boer Alexandru, pre$edinte de qedinf[ supune la vot proiectul de hotlr6re

prezentat, se aprobd cu 15 voturi pentru, adoptdndu-se Hotlrirea nr. 34129.07,2020.



Proiect de hotdrdre privind tnsuSirea ,,Noti/icdrii de fncdlcare" referitoare la

Contractul de delgare a gestiunii activitdlilor de colectare Si trasport a deSeurilor municipale

Si a altor fluxuri de deSeuri, component al serviciului de salubrizare al judelului MureS, nr.

832 din 27.03.2019, zona I Sdnpaul, judeyul MureS.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: A trebuit ca weme de I an s6 vd tot spun in Consiliu local c[ activitatea

de colectare a degeurilor nu este in regul6. Am luat programul qi v-am spus cd trebuie sd vinl
s[ ridice deqeurile in fiecare s6ptdm6nd de 4 ori. Firma a incasat banii de la Prim[rie, dar nu s-

a prestart serviciul conform contractului. S-au furat bani la greu, in cdrd6gie cu primarul Ei

viceprimarul. 
i

Dl Boer Alexandru, preqediite de qedinln supune la vot proiectul de hot[rdre prezentat,

se aprob[ cu 13 voturi pentru qi 2 voturi impotrivd - Culcear Florin, Trif Ioan, adopt6ndu-se

HotIrffrea nr. 35129.07 .2020.-

Proiect de hotdrdre privind aprobarea tmei speciale de salubrizare pentru anul 2020

tn orasul Llngheni. ...\
Proiectul de hotirdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru

agriculturd, activitdli economico-financiare, amenajarea teritbliuhri Ei urbanism gi aviz

nefavorabil din partea comisiei de specialitate juridica Ei de disciplinS, protectie mediu gi

turism qi a comisiei de specialitate pentru activit{i social-culturale, culte, inv6tdmdnt,

sdnitate qi familie, munci gi protective social6, protectie copii din cadrul Consiliului local

Ungheni. ''

Dl Nistor Ioan: De ce nu putem stabili noi prefurile?

Dl Trif Ioan: Nu sunt de acord cu aceste prefuri pentru cA nu s-a prestat serviciul

conform contractului, iar primarul qi viceprimarul au plItit facturile.

Dl Boer Alexandru, preEedinte de qedinfd supune la vot proiectul de hotlrdre prezentat,

acesta intrunind 14 votwi impotrivd qi I ablinere - Pasc Maria Minodora.

Proiect de hotdrdre privind mandatul dat reprezentantului autoritdlii de a vota tn

Adunarea Generald a A.D.l. ,,Aqua Invest MureS" ajustarea/modiJicarea prelurilor la apd

potabild Si a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C. Compania Aquaserv

5.4.,



Proiectul de hot6r6re a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Trif Ioan: Eu nu vreau sd mai trimitem incompetenfi la asociafiile de dezvoltare

intercomunitard, care nu ne spun niciodatd ce se intdmpli acolo.

Dl Ionescu Ilie: in preful apei, trebuie asigurafi niqte parametrii. La Vidras5u, apa nu

mai are presiune de c6teva siptdmdni.

Dl Nistor Ioan: Aqa se spunea cd nu e voie sd se mdreascd preful apei in perioada st6rii

de urgenld, dar Aquasev-ul a majorat preful din 15.03.2020, exact cu o zi inainte de instituirea

st[rii de urgenf6.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de qedin{6 supune la vot proiectul de hot[r6re prezentat,

se aprobd cu 13 voturi pentru qi 2 ablineri - Nistor Ioan, Trif Ioan, adopt6ndu-se Hot5rffrea

nr.36t29.07.2020. '

Proiect de hotdrdre prfuind acordul pentru realizarea lucrdrilor de protejare a

conductei de transport gaze naturale COTG Racord DN 50 SRM Cerghizel.

Proiectul de hot[rdre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl Boer Alexandru, preEedinte de qedinfd rrpurrd\ vot proiectul de hot[rdre prezentat,

se aprobl cu i5 voturi pentru, adoptdndu-se Hotirirea nr. 3712y.W,2Q20.

intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, opinii.

Cererile numitei Pascan Cosmina - Georgeta, domiciliatd in localitatea Cerghi zel, nr.

22J, inregistrate la Primiria oraqului Ungheni sub nr. 18130/17.07.2020 gi nr.

18.238128.07.2020, prin care solicitd elaborarea qi introducerea pe ordinea de zi a qedintei

Consiliului local din 29.07.2020 a proiectului de hotirdre privind Extindere conduct de gaze

pe imobilul teren in suprafald de 1962 mp, inscris in C.F. nr. 50586AJngheni. in data de

28.07.2020 a fbst iniliat un proiect de hot6rdre privind aprobarea execut6rii unei lucrdri de

extindere conduct qi record gaze natural presiune redus6 proiectat subteran din PE pentru

Pascan Cosmina Georgeta, din oragul Ungheni, satul Cerghizel, strada Nou6, nr. 22J, pe

domeniul public al oragului Ungheni, pentru imobilul inscris in CF nr. 50258AJngheni. in data

de 28.07.2020 s-a procedat la intocmirea Minutei privind nominalizarea compartimentelor de

resort qi a comisiilor de specialitate in vederea intocmirii rapoartelor de specialitate qi a

avizelor, inregistratd sub nr. 4608, care a fost transmis[ spre sertnzue dlui primar. PdnI la



6gv,

momentul inceperii qedinlei consiliului local, minuta nu a fost semnat6, ca atare nu au fost

intocmiterapoarteledespecialitateqiavize|ecomisiilordespecia1itate.

Dl preqedinte de qedin!6 incheie qedinta ordinard din data de29 iulie'2020.

' .Pregedinte de qedin!6, Secretar gBneral,

i \ Boer Alexandru Covrig Daniela/pnela

M,1

':r\

t.-


