ROMANIA
JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULII UNCHENI
Nr.7917 din 09.12.2020

PROCES VERBAL

incheiat azi, 09.12.2020, cu ocazia pedinlei ordinare a Consiliului Local al ora;ului
Ungheni, la care palticipe un numax de 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri in
func1ie, absenteazd dna Dumituu Mada

li

dl Vultur Cornel Ilie, gedinla fiind legal constituita.

Pafiicipa la qedinla Consiliului local Prodan Victor

-

Covrig Daniela Ionela - secrelarul general al oraqului Ungheni

primarul ora$ului Ungheni,

;i Lif

Alexandru

-

consilier

personal al primarului,

Dna Bukkosi Luminila, pre$edinte de $edinla, prczintd Dispozilia de convocare nr'
538 din 03.12.2020 prin care a fost convocat Consiliul Local al oragului Ungheni in qedinla

ordinar;, cu urmatorul:

PROIECT AL ORD]NII DE ZI:

1.

Proiect de hotirdre privind validarea Dispozifiei primarului oraSului Ungheni

nr. 346/ 29 septembrie 2020 privind rectificarea bugetLrlui local al oralului Ungheni pe anul
2020 - initiator primar Prodan Victor;

2.

Proiect de hoterere pdvind rectificarea bugetului local al ora;ului Ungheni pe

anul 2020 - iniliator

p

max Prodan

Victor;

3. Proiect de hotArare privind stabilirea impozitelor

p mar Prodan Victor;
de hotirare pdvind aprobarca

ti taxelor

locale pentru anul 2021

in oraqul Ungheni - iniliator

4.

Proiect

dezmembrdrii imobilului inscris in

C.F.nr.53109rungheni, nr.cadastral 53109,cu5:9512 mp, aflat

in

proprietatea Ora;ului

p mar Prodan Victor;
executarii unei lucrdri de extindere

Ungheni, in Lot 1cu S:5192 mp si Lot2 cu 3=4320 mp - iniliator

5. Proiect de hotadre pdvind aprobarea

conducta $i branqament gaze natuale presiune redusi proiectat subteran din PE pentru
Mureqan Sanda Nicolela, Vancea Cosmin Remus, qi Suciu Marin Ovidiu, din ora;ul Ungheni,
strada Magnoliei, nr.administrative 69 E, 69G,69I

-

initiator pdmar Prodan Victor;

6. Proiect de hoterare privind aprobarea executarii unei lucrdri de branqament apa qi

in oraqul Ungheni,

extindere conducta apd pentru Matei Vasile Cosmin'

nr'

administrativ 403/5- iniliator primar Prodan Victor;
7. Proiect de hotarare

conducti

fi

pdvind aprobarea executarii unei lucriri

de extindere

racord gaze naturale presiune redusA proiectat subteran din PE peDtru Cyorgy

Bemat Roberl, din ora;ul Ungheni,flrLr.adminstrativ' pe domeniul public al oraqului
Ungheni, irnobil inscris in C.F nr'54727fungheni - inilialor primar Prodan Victor;
8. Proiect de hotdrare privind reactualizarea indicato

investiliei "Construire pod peste raul Mure$, pe

DC

lor

tehnico-economici

ai

124 Ungheni, jud. Mureq, iniliator

primar Prodan Victor;
9. Proiect de hotdrare

privind punerea

in

aplicare

a

obligaliilor stabilite prin

Sentinla civila nr.4388/16.10.2017 a Judecabriei Tg.Mure9, initiator primar Prodan
Victor;
10. Proiect de hotarare

p

vind incetarea unui contract de inchiriere pentu terenud din

domeniul pdvat al oraqului Ungheni, pdquni din i,zlaztl comunal, initiator primar Prodan

Victor;
11. Proiect de hotadre privind desemnarea pentru anul lcolar 2020-2021 a unui
membru al Consiliului Local al oraqului Ungheni pentu constituirea Comisiei de Evaluare a

Calitnlii din ;coala Gimaziala "Emil Drdgan "Ungheni, initiator primar Prodan Victor;
12. Proiect de hottuare privind desemnarca pentu anul qcolar 2020-2021 a

trei membd ai Consiliului Local al oraqului UngheDi pentlu reconstituirea Consiliului

de

administralie al $colii Gimnaziale "Emil Dragan "Ungheni - iniliator primar Prodan Victor;
13. Proiect de hot6rare privind alegerea Comisiei de numi€re a voturilor, initiator

p

mar Prodan Victor;

14. Proiect de hotirare

privind

alegerea vicepdmarului, initiator primar Prodan

Victor:
I

5. intrebari. interpelari. rdspunsuri. opi ni i

Dna secretar face apelul nominal al consilierilor locali Se supune aprobbrii procesul
verbal al qedinlei Consiliului local Ungheni din 4 noiembrie 2020 care se aprobd cu 13 voturi

pentru. Se supune aprobirii procesul verbal al ;edinlei Consiliului local Ungheni din 24
noiembrie 2020 care se aprobd cLr 12 voturi pentru (dna Belea Bianca Minodora a absentat)'
De asemenea, dna secretar general aduce la cunoqtinla consilierilor locali indeplinirea

prevederilor arl. 136, alin. (8) din Codul administrativ pentLr proiectele de hotareri supuse
dezbaterii qi aprobirii in cadrul ;edinlei de azi.

Dl primar solicitd scoaterea de pe ordinea de zi

de

Proiect

a $edinlei a doud proiecte de

hotadril

hotarare pdvind aprobarea dezrnembririi imobilului inscds in

in

proprietatea Ora$ului

Ungheni, in Lot 1 cu 3:5192 mp qi Lot 2 cu 5:4320 mp qi Proiect

de hotdrere privind

C.F.nr.53109fungheni, nr.cadastral 53109,cuS:9512 mp, aflat

punerea

in

aplicare

a obligaliilor stabilite prin Sentinta civila

Judecitodei Tg.Muret. Proiectele

de pe ordinea de zi vor

t,4388116.10.201,7 a

fi rcnumerotate

Dna Bukkosi Luminita, pregedinte de qedinli, supune aprobirii ordinea de

zi

a

$ediniei
propusd de dl

primar cuprinzAnd

12 proiecte de

hotirAri, care

se aprobd

cu 13 votud pentru.

inainte de inceperea dezbaterilor, dna Belea Bianca Minodora amulle cd, in vederea
evit6rii unui posibil conflict de interese, nu va participa la dezbaterea

ti

adoptarea

hourarilor

de la punctele 1, 2, 9, 10 de pe ordinea de zi, aqa cum a fbst renumerotatd.

L

Proiect de hofirAre prfuind ralidarea Dispozi[iei primarului orulului Ungheni nr.
316/ 29 septembrie 2020 pri,rind rcctifcdrea bugetului local al orasului U/tgheni
pe anul 2020.

Proiectul de hottuere a pdmit aviz favorabil din partea celor trei comisii

de

specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Bukkosi Luminifa, pretedinte de gedinld supune la vot proiectul de hotarAre
prezentat, se aprobd cu 9 voturi pentru

ii 3 ablineri

Duma Ioan Cosmin, Moldovan Dorin

Mircea, Niomati Do n Attila (Belea Bianca Minodora nu pafiicipd la vot), adoptandu-se
Hotdrdrea nr. 49109. 12.2020.

2.

Proiect de hotdrdre privind rcctifrcarca bugetului local al ota;ului Ungheni pe
anul 2020.

Proiectul de hotarare

a primit aviz favorabil din patea celor trei comisii

specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dna Bukkosi Luminiqa, prqedinte de qedinlb. supune la vot proiectul de hoterare

de

prezentat, se aprobd cu 8 voturi penhu $i 4

ablineri

Culcear Florin, Duma Ioan Cosmin,

Moldovan Dorin Mircea, Niomati Dodn Attila, (Belea Bianca Minodora nu participd la vot),
adoptAndu-se Hotarare a nt. 50/09.12.2020

3.

Proiect de hotfudre pritind stabilirea impozitelor Si tawlor k''cale pentru anul
2021 in oratul Unghe i.

Proiectul de hotdrdre

a pdmit aviz favorabil din

partea celor

trei comisii

de

specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dna BulCrosi Luminila, pregedinte

de ;edinld supune la vot proiectul

de hoterare

prezentat, se aprobA cu 13 voturi pentru, adopt6ndu-se Hotdrarea ft.51109.12.2020'

1.

Proiect de hofirAre ptivind aptobarea executttrii
conciuctit

;i

unei lu.rdti de

extindere

btanfemelxt gdze nalurale presiune redl$d proiectat subterun din PE

pentru Muretan Sanda Nicoleta, Yancea Cosmin Remus'

;i

Suciu Marin Oridiu,

din oragul Ungheni, strada Magnoliei, r.administruttue 69E, 69G ,691.

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

din cadrul Consiliul-ri local Ungheni.
Dna Bukkosi Luminita, preqedinle de ledinia supune la vot proiectul de hotararc
prezentat, se aprobd cu 1 3 votud pentru, adoptandu-se Hotdratea N . 52109 .12.2020 '

5.

Proiect de hotdrare pfi'rind aprobarea executitrii unei lucldti de bransament apd
Si

extinderc conductd apd pentru Matei Vasile Cos in, in ota;ul Ungheni, nt

administrati', 403/5.

Proiectul de hotarare a primit aviz favorabil din partea celor

hei comisii

de

specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dna Bul<kosi Luminiga, prepdinte de Sedinla supune la vot proiectul de hotararc
prezentat, se aproba cu 13 votud pentru, adoptandu-se HotArarea ff.53/09.12.2020'

6.

Prciect de hofirAre prfuind aptobarea executitlii
conductd

;i racord gaze aturale presiune redusi

unei lucrdti

de extindere

proiectat subteran din PE

pentrLt Gyorg) Belnat Robert, din

public al

oraylui

Proiectul de hotdrere

UnghekL

orciul Ungheni,f nr.adminstruti\), pe domeniul

i obil inscris in

a primit aviz favorabil din

C.F.

nr.54727/LIngheni.

paxtea celor

trei comisii

de

specialitale

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Bukkosi Luminila, prqedinte de qedinlA supune la vot proiectul de hotarare
prezentat, se aprcbd cu 13

7. Proiect de

votu

pentflr, adoptandu-se Hotdrarea nr. 54109.12.2020.

hotiirAre privind reactL@lizarea indicatorilol teh ico-economici ai

investiliei "Construire pod pestu rAul Murc$ pe D.C. 124 Ungheni, jud. Mure;.

Proiectul de hotdrdre

a primit aviz favorabil din pafiea celor lrei comisii

de

specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Bukkosi Luminila, pregedinte de $edinld supune la vot proiectul de hotirare
prczentat, se aprobi cu 10 voturi pentru

li

3 ablineri - Duma Ioan Cosmin, Moldovan Dorin

Mirce4 Niomati Dorin Attila, adoptandu-se Hotir6rea nr. 55/09.12.2020.

8.

Ploiect de hotdrdre prh,ind incetarea unui colxtact de ikchiriere pentru terenuri
dih domeniul prh)at al oralului Ukghen| pdtuni din izlazul comundl

Prciectul de hotirare

a primit aviz favorabil din patea celor trei comisii

de

specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Buk:kosi Luminila, pre$edinte de qedinla supune la vot proiectul de hotlrare
prezentat, se aprcba cu l3 voturi pentru, adopt6rdu-se Hottuarca nr.56109.12.2020.

9.

Proiect de hotdlare prirind desemnarea pentrLt ahul ;colar 202A-2021 a unui
membru al Consiliului Local al orasului Ungheni pentru constiluirea Comisiei de
Eraluarc a Calitdlii din $coala Gimnaziald "Emil Drdgan "Ungheni.

Proiectul de hotdrare

a primit aviz favorabil din

partea celor

trei comisii

de

specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dna Pop Otilia propune desemnarea dlui Gulacsi Constantin Comel ca reprezentant al

Consiliului Local Ungheni in cadrul Comisiei de Evaluare a Calit;fii din $coala Gimnaziald

"Emil Dregan" Ungheni.

Dna Butrikosi Luminiqa, pregedinte de qedintd supune la vot proiectui de hotirare
prezentat cu propunerea lansatd, se aprobi cu 12

pfiicipa

la voL)- adoplandu-se Holararea

votu

pentru (Belea Bianca Minodora nu

ff. 57 0g.12.2020.

de hotdrarc pl.iyind desemnarea pentru anul ;colar 202A_2021 a
trei membri ai Consiliului Local al ora;ului [Jngheni pentru rcconstituirea

10. Proiect

Consiliului de administrclie al $colii Ginnaziale ,,Emil Drdgan" Utlgheni.
Proiectul de hotdr6re a p mit aviz favorabil din partea celor trei comisii de
specialitate

din cadrul Consiiiului local Ungheni.
Se fac

-

urmitoarele propuneri:

Dna Pop Otilia ii propune pe: Boer Alexandru, Cojoc pompiliu,

Dumit! Liliana;

Dl Duma Ioan Cosmin il propune pe Vultur Comel Ilie;

Dl

Culcear Florin

ii

propune pe: Duma Ioan Cosmin, Boer Alexandru, Cojoc

Pompiliu.
Dna Bulikosi Luminifa, preledinte de gedinld supune la vot pdma propunere, {Ecuta
de dna Pop Otilia, care intruneste 8 voturi pentru qi 4 ablineri - Culcear Florin, Duma Ioaa
Cosmin, Moldovan Dodn Mircea, Niomati Dorin Attila, (Belea Bianca Minodora nu participd
la vot),

adopti Hotdrarea ff . 58/09 .122020 .

S

e

I

L Proiect

Proiectr-rl

de hotiitAre

privind alegerea Comisiei de numiirare aroturilor.

de hotdrare a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii

de

specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni.
Se fac urmdloarele

-

propuneri:

Dna Belea Bianca Minodora ii propune pe: Boer Alexandru, Sdmdrghitan Viorel,
Criqan Alexandru Adrian, Culcear Floroin, Niomati Dorin

Attila;

Dna Bukkosi Luminila, preqedinte de gedinld supune la vot proiectul de hotdrere
prezentat cu propunerea lansatd, se aprobd cu 13 voturi pentru, adoptdndu-se HotArarea nr.
s9/09 .r2.2020.

12. Proiect de

hotdnirc pfirind dlegerea yiceprimarului

Proiectul de hottuafe a

di-n cadrul

p mit

avL2

favorabil din partea celor trei comisii de

ConsiliLrlui local Ungheni.

Dna secretar general face cunoscute consilierilor locali prevederile

Codul

administative referitoare la alegerea viceprimamlui gi la modalitatea de exercitare a votului

/,i

secret,
Se fac urmetoarele

-

prcpune

:

Dl Boer Alexandru o propune pe dna Pop Otilia,
Dl Moldovan Dorin Mircea ll propune pe dl Duma Ioan Cosmin

Dl Culcear Florin

o propune pe dna Dumitru Maria.

Se ia o scurtd pauz6, in vederea

imprimirii buletinelor

de vot.

Dupd exercitarea votului secret, comisia aleasa a prccedat la numirarea voturilor
intocmind in acest sens un proces verbal, confom cdruia dna Pop Otilia a oblinut 10 voturi,
dl Duma Ioan Cosmin a oblinut 3 voturi, iar dna Dumitru Mada nu a oblinut niciun
Se adoptA Hofirarea

nt.

60109.12.2020

pnind

alegerea dnei Pop Otilia

vol

in funcfia

de

viceprimar.

intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, opinii.

Dl preqedinte de Eedinld incheie fedinla ordinari din data de 9 deceembrie 2020

l.

Adresa Consiliului Judetean Muref nr.32093127 .11.2020.

2. Dl

Niomati Dorin Attila qi

transportului

dl Moldovan Dorin Mircea au ridicat problema

in comua in localitdtile

apa4inAtoare oraqului Ungheni, Moregti,

Cerghid, Cerghizel, precum qi posibilitatea realizdrii unui paxtene.iat cu UAT
Cdstegti in vederea unirii traseelor.

Pretedinte de ledinF,

eukkosi

N

\uminita

