ROMANIA
JUDETUL MURE$
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI L]I.JGHENI

Nr.5299 din 27.08.2020

PROCES VERBAL

incheiat azi, 27.08.2020, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului
Ungheni, la care participi fizic un numlr de 14 consilieri locali, din totalul de 15, absenteaze

dl Culcear Florin, $edinia fiind legal constituitd. Participa la gedinla Consiliului local dl
Platon Mihail, inlocuitor secretar general

!i dl LiJ Alexan&u - administrator public.

Dl Boer Alexaldru, prcfedinte de qedinli,

deschide tedinla gi prezintd Proiectul

ordinii de zi, dupe cum unneazd:

l.

Proiect de hotdrere privind modificarea statului de funclii pentru aparatul
specialitate al

p

de

ma.ului oragului Ungheni ;i al serviciilor publice de interes local

- iniliator primar Prodan l/ictor,

2.

Proiect de hotirere privind acordarea unor facilitAfi fiscale la plata impozitului
anual pe cladiri qi a taxei pe clddiri pentru durata stdrii de wgenla decretate in anul

2020 - iniliator ptimar Prodafi Victor;

3. Proiect de hotirere privind

aprcbarea executfuii unei lucrtui de ,,Extindere

conductd qi racord gaze natuale prcsiune redusa proiectat subteran din PE pentru
Pascan Cosmina Georgeta, din oragul Ungheni, satul Cerghizel, strada NouA, m.

22lJ, pe domeniul public al oraqului Ungheni, penlru imobilul inscris in C.F. nr.
50258/Ungheni " - iriliator primar Prodan I/ictor;

4. Proiect de hotirere privind

aprobarea executa.ii unei lucrdri de ,,Realizarea

racordului electdc intre bransamentul elect c

rezeNomlui de apd

;i

extinderea re,telei de

t

fazat respectiv tabloul electric al

ilurfnat in satul $iula, orai Ungheni,

judelul Mureq" - irlliator primal Prodan llictor:

5.

Proiect de hotirere privind prelu[girea duratei conhactelor de inchiriere care
ca obiect locuinlele pentru tineri destinate

inchirierii, construite de citre A.N.L.,

situate in oragul Unghenr,N.69A4 - iniliator

6.

ar.t

primdr Prodan l/icto/:

Proiect de hotirere privind alegerea prefedintelui de fedinli al Consiliului Local

Ungheni pentru

o perioade de 3 luni

iniliator primar Prodan Victor;

(septembrie

2020

noiembrie 2020)-

7.

Proiect de hotirare pdvind aprobarea executdrii lucrerii ,,Modificare
autorizatd prin AC nt. 56/2017
oraq Ungheni,

8.

-

solu,tie

Extinderc retea ap6 potabile in localitatea $duqa,

judelul ]iiii:uj'et" - iniliator Primar Prcdan l/ictor;

Proiect de hotirere privind aprobarea dezmembrdrii lerenului inscris in CF nr.
52050fungheni co suprafa.ta totald de 117100 mp, proprietate pdvate a Onqului
Unghejii - iniliatot ptimar Prodan yictor;

q.

int rebari. inrerpelari. raspunsuri- opi ni i.

Dl inlocuitor secretar face apelul nominal al consilierilor locali.
Se supune aprobdrii procesul 'rerbal ft.4705/29.07.2020,
Consiliului local Ungheni din 29 iulie 2020, care

De

asemenea,

dl

Platon Mihail,

ii

se aprobe

al

qedintei ordinare a

cu 14 voturi pentru.

ocuitor seqetar geneml aduce la cunoqtinta

consilierilor locali indeplinirea prevede lor art. 136, alin. (8) din Codul administrativ pentu
proiectele de hotAreri supuse dezbaterii gi aprobhrii in cadrul $edinlei de azi

;i le reaminteste

prevederile art. 228 din Codul administativ.

Dl Boer Alexandru, pregedinte de gedinid, supune aprobirii ordinea de zi a fedinlei
propusd de dl primar care se aprobi cu 14

Proiect de hotitrdle

votu

pentru.

pfifind modifcarea statului de funclii penttu Iparatul

specialitate al primarului oratului Llngheni

;i

de

al sefiiciilor publice de interes local - iniliator

primar Prodan Victor

Dl Trif loan,

sd nu se modifice statul de funcliuni, modificarea e cu dedicalie, sunt

destui angajali in primdrie, sigur vor veni reduceri de posturi, se va abline.

Dl Boer Alexandru, prefedinte de qedinti,

supune la vot proiectul qi cu 12 votud

pentru qi 2 ablineri: dl Ionescu llie qi dl Trifloan, se adopte HotirArea nr.38'

Proiect de hofirAre prtuind acordalea unor facilitdli fiscale la plata impozitului
qnlel pe clAdiri ti a taxei pe clndiri pentru dutata stdrii de urgenlii decretate in anul 2020 iniliator primar Prodan Yictor:

Dl Botoq Iacob Dorinel, nu prea sunt de acord, inhncat agenlii economici,

persoane

juridice, nu prea au suferit pe timpul pandemiei.

Dl Boer Alexandru, prefedinte de qedinf6,
pentru ;i 2 ablined: dl Ogrean Liviu

;i

supune la vot proiectul

fi

cu 12 voturi

dl Botoq Iacob Dorinel, se adoptd Hotirarea nr'39.

Proiect de hotdrdre pri)ind aptobarea executdrii unei lucrdri de ,,Extindere condLtctd

;i

racord gaze ndtLrale presiune redLsd ptoiectat sLtbteran din PE pentru Pascan Cosmina

Georgeta, din oratul Ungheni, satL Cerghizel, struda NoLtii, nr. 22/J, pe domeniul pttblic al

oralului Ungheni, pentru imobilul inscris in C.F. nr. 50258/Llngheni " - iniliator primar
Prodan Victot;

Dna Pop Otilia,

a9a cum reiese

din rapoarte de specialitate sunt unele probleme, nu

existd conducta la care se proprme prelungireA nu sunt claiificate problemele topografice , nu
este in domeniul public drumul, propune amdnarea pAni la clarifrcarea celor ardtate.

Dl Tdfloan, de ce a fost elaborat proiectul de hotararc dac5 sunt probleme?

Dl Boe. Alexandru, pre;edinle
13 voturi pentru

!i I abfinere: dna Patc

de gedinfd, supune la vot propunerea de amdnare gi cu

Mi.ela ,

se amand acest

proiect de hottuare.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea executdrii unei lucrdti de ,,Realizarea
racordului electic intrc bran;amentul electric tri.fazat respecti'r tabloul electric t
rezer|otltlui de apd Si efii derea rclelei de iluminat in satul Sduta, oras Ungheni, judelul
Murel" - iniliator primat Ptodah Victor;

Dt Trif Ioan,

acest rccord costa foarte mult, dacd se fdcea proiectul cu racord de la

Moreqti nu mai trebuiau aceste cheltuieli suplimentare.

Dl Boer Alexandru,
pentru se adoptA

Ilotirirea

preqedinte de gedinlA, supune la vot proiectul

;i

cu 14 voturi

nr.40,

Proiect de hotdlAre plirind prelungirea dutatei contlactelor de inchiriere cdre au ca

obiect locuinlele pentlu tineli destinate inchirierii, construite de cdtre A.N.L., situate in

ora;ul Ungheni, w. 69/M - iniliator primar Prodak llictor;

Dl

Boer Alexandru, pre$edilte de qedinl5, supune la vot proiectul

li

cu 14 votu

pentru se adoptd Hotdrarea nr.41.

Proiect de hotdrAre

prhind

alegerea preSedilltelui de tedinld

Ungheni pentru o perioadii de 3 luni (septembrie

2020

al Consiliului Local

noiembrie 202t))- inilicttor

yimat

P/odan tr/ictor;
Dl Titi Ernestiu o propune pe dna Bukkosi Luminifa.

Dl Boer Alexandru, pre;edinte de Fdintd, supune la vot proiectul

!i

cu 14 voturi

pentm se adopta Hotdr6rea nr.;12.

Prciect de hofirArc plh,i
autorizatd prin AC nr.

56/2017

Ungheni, judelul Mure; " - iniliatot

d

aprobarea executdrii lucrdfii ,Modiftcare solulie

Extindere relea apd potabilir in localitatea $du;a, ora;

pfimar Prodan Victor;

DI Trif loan, sunt de acord cu condilia deschiderii unei
recuperarea de la proiectant a

acJiuni

in instanle pentru

costurilor suplimenta.re.

Dl Prcdan Victor, dupi ce intreprindeli voi acliune de
milioane de la dna Culcear Simona, contravaloare amendi mediu.

recuperare a sumei de 300

Dl Boer Alexandru, preledinte de $edint6,

supune la vot proiectul $i cu 13 votu

pentru qi 1 ablinerc: dl Ionescu Ilie, se adopti Hotir6rea nr,43.

Prciect de hofirArc pfirind aptobarcd deimembrdrii tetehului inscris in CF nr.
52050/IJngheni cu suprafala totald de

I

17100 mp, ptoprierale

privatd a Orasului Ungheni -

iniliator primar Prcddn llictor;

Dl Boer Alexandru, prcfedinte de qedin{d,

supune la vot proiecnrl qi cu 13 voturi

pqntru, se adoptd Hotirarea ar.44.

Dl Boer Alexandru, preqedinte de 9edinJ6, declad inchisa Fdinia

de lucru.

PRE$EDINTE DE $EDIN!A:
Boer Alexandru

P. SECRETAR GENERAL
Platon Mihail
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