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 Încheiat azi, 31.07.2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

oraşului Ungheni, la care participă un număr de 12 consilieri locali (din totalul de 14 

consilieri în funcție), un delegat sătesc, şedinţa fiind legal constituită, absentează d.nul 

Culcear Florin și d.na Buta Monica-președinte de ședință ales din cauză medicală (adeverință 

medicală). 

Participă la ședința consiliului dl. Prodan Victor , primarul orașului Ungheni, dl. Platon 

Mihail-șef serv.adm.pbl.,înlocuitor secretar, dl. Pătran Aurelian, administrator public,  d.na 

Suciu Ramona-consilier personal al primarului. 

D.nul Platon Mihail, înlocuitor secretar, aduce la cunoștiința membrilor Consiliului local 

absența d.nei Buta Monica, președinte ales de ședință, motivată cu adeverință medicală și 

invită pe d.nul Gyulai Jozsef, decanul de vârstă a Consiliului Local , să conducă ședința de 

lucru a Consiliului local, materialele întocmite cu ocazia ședinței urmând a fi semnate de încă 

doi consilieri locali. 

             D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință prezintă Dispoziția Primarului nr. 

649/29.07.2015 de convocare a  ședinței extraordinare a Consiliului local Ungheni pentru data 

de 31.07.2015, ora. 14.00, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni pe anul 

2015 - iniţiator primar Prodan Victor; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Orașul Ungheni și 

Asociația Culturală ”Hora Ungheni”. - iniţiator primar Prodan Victor; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de asociere între Orașul Ungheni și 

Asociația Clubul Sportiv ”Viitorul Ungheni” iniţiator primar Prodan Victor; 



4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I.”AQUA INVEST MUREȘ” modificarea și completarea 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a 

S.C. ”Compania Aquaserv” S.A. și în consecință aprobarea noului Regulament al 

serviciului.- iniţiator primar Prodan Victor; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere conductă și branșament   

de apă potabilă pe domeniul public al orașului Ungheni, sat Cerghid, strada Fermei, 

nr.adm.227/D precum și acordare drept de uz și servitute, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere conductă și branșament   

de apă potabilă pe domeniul public al orașului Ungheni, strada Viitorului, 

nr.adm.447/I; 447/K; 447/L; 447/M; 447/N precum și acordare drept de uz și 

servitute. 

 

 D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi, care se 

aprobă cu 12 voturi pentru. 

 D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la primul punct al ordinei de zi, 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni pe anul 

2015 - iniţiator primar Prodan Victor; 

                  D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt, pe 

marginea proiectului de hotărâre, rugând consilierii să vorbească la obiect, să fie conciși și să 

nu deranjeze vorbitorul. 

                 D.nul Trif Ioan, stimați colegi, au trecut doar câteva zile de la ședința de consiliu 

ordinară, unde s-a ridicat problema executării unui trotuar de la intersecția de la moară până la 

capelă, acuma trebuie făcut, acuma sunt bani, luna ce vine batem apa în piuă, acuma trebuie 

să vedem de unde luăm bani și să îl facem. Același lucru și d.nul Ignat, a arătat că trebuie 

făcut trotuar pe partea dreaptă, d.nul Ignat acuma trebuie, nu piste o lună sau două, aceste 

lucruri se fac ori când se face bugetul ori când sunt rectificări de buget,după aceea batem apa 

în piuă, să treacă timpul,...,ei acuma să vă văd, hai să luăm bani și să facem trotuarul....de 

asemeni pe partea opusă fabricii de bere, trebuie făcut trotuar, nu pentru că stau eu acolo, dar 

acolo pe partea opusă sunt parcate tiruri, pe partea dreaptă nu este trotuar, nu au pe unde venii 

copii, doamne ferește să nu se întâmple un accident,de asemeni muncitorii care lucrează la 

fabrica de cabluri, ...., ei acuma domnilor haideți să vă văd, să vedem,....., 

         D.nul Liț Alexandru,d.nul Duma Ioan Cosmin, cer d.lui Trif Ioan , să vorbească la 

obiect , și să lase populismele... 

      D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, cere d.lui Trif Ioan, să fie concis și să 

vorbească la obiect, să aibă în vedere raportul de specialitate unde sunt date toate datele. 



        D.nul Trif Ioan, da, și unde spune că la dispoziția autorității locale sunt prinși 27000 lei, 

la dispoziția primarului să facă ce vrea cu aceștia, haideți să facem cu aceștia 270 m de 

trotuare... 

     D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință,la proiectul de hotărâre, în raportul de 

specialitate  scrie exact unde merg banii. 

      D.nul Trif Ioan, urmăriți-mă, la cap 540-210, ..., să luăm banii ăia de acolo să nu-i lăsăm 

la dispoziția primarului.... 

     D.nul Liț Alexandru, faceți propunere, nu mai faceți circ, 10 ani a ajuns. 

     D.nul Trif Ioan, am spus luăm banii de aici de la fondul de rezervă și facem trotuarul până 

la capelă,.., asta e propunerea mea, să nu-i lăsăm la dispoziția primarului să facă ce vrea cu 

ei..... reparații curente, geamuri și alte lucrări la grădinița din cadrul școlii ”Emil 

Drăgan”,...există un referat din partea d.nei directoare?arătați-l dacă există.. 

    D.nul Prodan Victor, primar,nu sunt atribuiri de fonduri noi,  doamna director dorește să își 

treacă sumele necesare reperațiilor dintr-un capitol de cheltuieli în altul. 

   D.nul Trif Ioan, nu mai mințiți....(este întrerupt de mai mulți consilieri care îi solicită să 

vorbească cuvincios) 

  D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, îi cere d.lui Trif Ioan să vorbească cuvincios, 

spune că suspendă ședința dacă mai face atacuri la persoană. 

D.nul Trif Ioan, alimentare cu apă, reparații curente, se prinde suma de 45000 lei, reparații la 

cămine și curente, pe stada Crinului, bloc gară, bloc moară, ..., cei aicea,...., unde vin cei 

45000lei...explicați-ne și nouă ca să înțelegem,..., 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, fiecare consilier are în mapă materialele, spuneți 

doar ce vă doare pe dumneavoastră... 

D.nul Trif Ioan, haide-ți domnule nu mai fiți așa slugarnic...(vacarm datorat afirmației făcute, 

admonestare din partea președintelui de ședință), nu sunt de acord cu banii trecuți aicea, 

....vidanjări și spălare a sistemului de canalizare la blocuri, la care blocuri? 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință,atrage atenția d.lui Trif Ioan să fie mai scurt. 

D.nul Trif Ioan,da sunteți împotriva mea, puteți fii de acord cu ce scrie aici, dar lăsați-mă să 

îmi exprim punctul de vedere..nu puteți să mă opriți să îmi spun punctul de 

vedere,....,transporturi, se suplimentează cu 50000lei, pietruiri de străzi în Ungheni și satele 

aparținătoare, dacă vă uitați în buget , la începutul anului sau aprobat sume extraordinar de 

mari, se mai suplimentează, pentru ce? 

D.nul Liț Alexandru, îl întreabă pe d.nul Trif Ioan  dacă a fost prin Morești, să vadă pentru ce 

trebuie banii.. 



D.nul Trif Ioan, la sănătate, se suplimentează suma cu 12000 lei, dispensar uman și sală 

multifuncțională Vidrasău,despre care e vorba despre cel care se construiește sau cel care este 

construit? 

D.nul Pătran Aurelian , domnul Trif Ioan , nu e pregătit, nici măcar nu a citit materialele de 

ședință, pt că acolo în anexe scrie exact despre ce e vorba... 

D.nul Trif Ioan,păi dacă e la cel care se construiește, noi am aprobat 320000lei, .., unde mai 

dăm, vreți să mai dați bani, dați, las să meargă, drumuri și poduri, ..., din păcate acolo s-a 

lucrat, s-a asfaltat, nu știu cum s-a lucrat fără să fie bani aprobați în buget, nu pot să îmi dau 

seama cum....după ce s-a efectuat lucrarea vreți să aprobăm bani în buget... 

D.nul Fechete Ioan, am vrut să întreb despre canalele de la blocuri dacă sunt prinși bani 

pentru legăturile,ca de ex. la 67B, unde tot timpul gurile de canal sunt pline cu apă, ..., apa 

pluvială, pentru că tot timpul este apă în gurile de canal. 

D.nul Teleptean Vasile, o parte din probleme au fost amintite de Trifu, îmi amintesc că și eu 

și Dorinel Botoș am spus ca să evităm întrebările astea, era bine să se scrie la fiecare capitol 

două rânduri unde să se spună despre ce este vorba, pentru că întradevăr sunt unele lucruri, de 

ex pe stada Mureșului, pentru că acuma după suplimentare sunt 165000 lei, pentru lucrări care 

au fost executate sau se fac de acuma? 

D.nul Prodan Victor,  sunt lucrări care au fost executate, nu am plătit nimic înainte. 

D.nul Teleptean Vasile,...deci suma este în completare, până la suma aprobată de 1110000 lei, 

la ședința trecută am mai spus despre rigolele de pe strada Mureșului unde nu sunt pante 

corespunzătoare, o să dau în scris unde sunt probleme, partea cu străzile am vrut să o ridic și 

eu, la salubritate, suplimentăm cotractul cu 27000 lei, oamenii aceștia prin comparație cu cei 

de dinainte nu își fac treaba prea bine, nu ridică la timp, sunt sincope din astea, lasă 3-4 

containere, dacă nu își fac treaba trebuie reziliat contractul,  când s-a făcut contractul inițial nu 

se știa că la Sighișoara trebuie dus gunoiul, s-a modificat contractul, de unde este diferența?  

D.nul Prodan Victor, o să vă explic de unde vine diferența, la noi erau în evidențe 1347 de 

familii, pentru care se plătea taxa, dar noi acum doar în Ungheni am depistat peste 200 de 

familii care nu erau puse la taxe la salubritate, pe întregul oraș sunt undeva la 400 de persoane 

care nu au plătit taxe de salubritate, firma care este acuma este o firmă foarte serioasă și chiar 

dacă mai sunt unele sincope pe care dumneavoastră le ralatați, domnul viceprimar le va 

remedia în cel mai scurt timp iar dacă doriți în ședință de consiliu o să vă prezentăm o situație 

cu cei care nu au plătit taxa de salubritate până acuma. 

D.nul Trif Ioan, noi nu putem să dăm bani din bugetul local pentru salubritate, banii trebuiesc 

încasați de la oameni. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință,atrage atenția d.lui Trif Ioan să nu mai intervină 

peste alți vorbitori. 



D.nul Teleptean Vasile, la căminul cultural, la alte obiecte de inventar, este vorba de 

ansamblul Hora, în bugetul de 40000 lei nu intră și suma de 13000 lei, sau este o 

suplimentare? 

D.nul Prodan Victor, nu este o suplimentare este din suma de 40000 lei, acești bani  13000 lei 

se vor duce pentru costume. 

D.nul Teleptean Vasile, dar dacă este cuprinsă în bugetul inițial de ce mai trebuie prinsă, eu o 

văd ca o suplimentare, deci cei 40000 lei sunt pt funcționare iar acești 13000 lei sunt 

investiții. 

D.nul Prodan Victor,această sumă este pentru costume, d.nul Ilieș când a plecat a luat 

costumele, costumele acestea le cumpără primăria. 

D.nul Teleptean Vasile, la cămine culturale,  reparații curente, bunuri și servicii, banii 

cuprinși sunt și pentru școală sau doar pentru grădiniță, intră și zugrăvitul ? 

D.nul Prodan Victor, doar pentru grădiniță. 

D.nul Teleptean Vasile, la cap. străzi, toate sunt priorități, dar cred că prima prioritate este să 

realizăm un trotuar de la trecerea de pietoni din zona blocuri până la stația de autobuz, sunt 

doar 68 de metri, acum lumea inclusiv copii merg pe marginea drumului, este periculos și o să 

vină toamna, iarna, suma necesară ar fi undeva 2000 lei. Legat de branșamente apă, acum sunt 

45000 lei, inițial a fost un buget de 35000 lei...aceste sume nu intră în valoarea proiectului 

mare? 

D.nul Prodan Victor, acum sunt 45000 lei, strict pt blocuri, acele cămine de apă se vor reface, 

acestea sunt branșamente de apă la blocuri, aceste sume nu intră în valoarea proiectului mare 

de asfaltare și amenajare. 

D.nul Botoș Iacob Dorinel, o primă problemă, ce reprezintă reevaluarea patrimoniului 

orașului Ungheni? 

D.nul Prodan Victor,conform  legislației, din trei în trei ani patrimoniul trebuie reevaluat. 

D.nul Botoș Iacob Dorinel, altă întrebare,taxă  apa uzată, facturată de administrația bazinală 

Mureș, ce înseamnă? 

D.nul Prodan Victor, trebuie să achităm aceste sume pentru apele ce se deversează de la 

stațiile de epurare, o cotizație și pentru probele de analiză ce se iau periodic. 

D.nul Botoș Iacob Dorinel, o altă întrebare pentru suma de 124000 lei, asta este sumă pentru 

lucrările de la strada Mureșului, asta este pt lucrările executate? 

D.nul Prodan Victor, era vorba că atunci când primim cei 4 miliarde și ceva, punem și noi 

suma noastră, nu are rost să o punem mai repede, ci acum când facem rectificări de buget și 

vreau să vă mai spun că n-i s-a aprobat acuma prin hotărâre de guvern acei 417000 leice au 

fost tăiați la începutul anului,..., sume din impozite,prin  finantele publice se vor da. 



D.nul Ignat Gheorghe, la cap 67, cămine culturale, eu am făcut o cerere pentru repararea porții 

de la căminul cultural, vreau să întreb dacă sunt bani pentru această lucrare? 

D.nul Prodan Victor, da sunt cuprinși bani, lucrarea se va executa. 

D.nul Ignat Gheorghe, la cap 84, transporturi drumuri și poduri, avem câteva drumuri unde nu 

poate intra mașina de colectare a gunoaielor, acolo mai trebuie pusă piatră și refăcut un podeț, 

țeava pentru el există, trebuie utilajul de săpat pentru pozarea lui. 

D.nul Liț Alexandru, se va executa exact cum am planificat împreună. 

D.nul Ignat Gheorghe, referitor la cele afirmate de d.nul Trif, noi cerem să se facă și trotuare 

dar avem încrederea că specialiștii din cadrul Primăriei vor face aceste lucruri, prioritățile 

aceștia le cunosc bine, noi nu trebuie să ne certăm aici, trebuie să avem încrederea că ceea ce 

cerem se vor face, în limita banilor existenți. Suntem un colectiv, putem vorbi civilizat, nu 

trebuie să ne certăm pentru a merge înainte. 

D.nul Moldovan Ioan, încep cu ce a terminat d.nul Ignat, rolul nostru aici este să vedem 

documentații care se depun , să le analizăm, să vedem dacă sunt oportune și atunci să le dăm 

drumul. Eu întreb pentru strada Mureșului, au fost cuprinși undeva 10 miliarde de lei , au fost 

folosiți, nu au rămas în buget nici măcar garanția de 5% , pentru suma asta eu nu am nimic 

împotrivă, dar trebuie să existe documentație, un deviz suplimentar care să acopere suma de 

124000 lei pentru rigole și încă 40000 lei pentru partea carosabilă, dacă se vine cu deviz și se 

spune că asta și asta trebuie nici o problemă ridic mâna, dar așa cu ochi închiși eu nu pot să 

aprob așa ceva, cu tot respectul față de conducerea primăriei, mai departe, dacă la școală 

trebuie ceva, sigur trebuie un referat de necesitate, din care să reiasă că d.na directoare a 

solicitat și atunci sigur se aprobă. Legat de fondul de rezervă la dispozitia conducerii 

primăriei, faceți ședință de îndată și funcție de ce nevoie este să se vină în consiliu, dar eu 

cred că mult mai necesari sunt banii aceștia pentru a se face trotuarul de la moară până la 

cimitir. 

D.nul Ogrean Liviu, dacă îmi permiteți, am luat cuvântul și în ședința anterioară, un lucru 

palpabil, legat de  disfuncționalitățile de la instalația de canalizare la blocuri,unde aaă 

menajeră băltește și produce un mare disconfort,  nu știu din culpa cui și atunci din banii 

aceștia care s-au dat dacă se poate remedia și acest aspect semnalat. Legat de trotuarul înspre 

cimitir, până la blocuri există, doar de la blocuri până la cimitir trebuie executat. restul 

problemelor au fost bine elaborate de conducerea primăriei și eu voi vota sub rezerva să se 

rezolve problema de la blocuri. 

D.nul Prodan Victor, dacă îmi permiteți să dau răspunsuri, referitor la prelungirea conductelor 

de apă, acestea trebuie făcute pentru că nu există, referitor la pietruirea drumurilor Moreștiul 

este pietruit în proporție de 90% cu piatră spartă, mai avem câteva străzi la Vidrasău și în alte 

sate, oamenii cer și noi suntem obligați să le facem. Îl invit pe d.nul Trif să mergă în satul 

Morești să vadă ce străzi frumoase am amenajat iar până când se vor asfalta trebuie să le 

întreținem în condiții decente. Legat de dispensarul de la Vidrasău știți foarte bine că e vorba 

de dispensarul din centrul satului, nu este vorba de 3 miliarde d.le Trif, este vorba de 



douămiliardeosută, acuma este vorba de 14000 lei pentru terminarea împrejmuirii, bani ce nu 

au fost cuprinși, este necesară împrejmuirea pentru a putea menține ordinea acolo. Legat de ce 

a spus d.nul Fechete, vreau să vă spun că la blocuri s-au cuprins acele cămine de apă care 

trebuie realizate, în plus pentru apa pluvială s-a rezolvat problema, acolo va ieși o lucrare 

corespunzătoare. Chiar dacă acolo unii oamenii și-au exprimat doleanțele, chiar și d.nul 

Teleptean m-a sunat, să rezolvăm unele probleme din fașă, am ținut cont și o să fie o lucrare 

corespunzătoare.Cam acestea au fost problemele la care trebuia să dau răspuns, vă mulțumesc. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință dă cuvântul d.lui Trif, doar  pentru drept la 

replică. 

D.nul Trif Ioan, d.le Ignat, prioritățile noi le stabilim nu conducerea primăriei și modul cum se 

împart banii.De asemenea cu gunoiul, d.lor colegi vă atrag atenția că noi nu putem da bani din 

bugetul local pt.colectarea gunoiului. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, atenționează pe d.nul Trif să se limiteze pe drept 

la replică. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărăre rezentat, cu 

10 voturi pentru și două abțineri: Trif Ioan și Moldovan Ioan se adoptă HOTĂRĂREA NR. 

45. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al doilea punct al ordinei de zi,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Orașul Ungheni 

și Asociația Culturală ”Hora Ungheni”. - iniţiator primar Prodan Victor; 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt, pe marginea 

proiectului de hotărâre 

D.nul Botoș Iacob Dorinel, mă refer și la următorul punct de pe ordinea de zi, trebuie să aveți 

în vedere  că după cum ați observat și clubul de fotbal ASA, au avut probleme și la primărie, 

trebuie să analizați foarte riguros faptul că dacă au datorii față de bugetul statului atunci nu 

trebuiesc efectuate aceste plăți, nu știu cum ați procedat dar aceștia trebuie să prezinte situații 

cu plățile efectuate, cu datoriile, un bilanț ceva să vă arate că altfel o să fie probleme,vine 

curtea de conturi iar aceștia sesizează DNA ul dacă constată probleme. 

D.nul Platon Mihail, înlocuitor secretar, pune la dispoziția consilierilor locali, certificate 

fiscale a celor două asociații, culturală și sportive. 

D.nul Botoș Iacob Dorinel, dacă au și certificate fiscale este în regulă. 

D.nul Modovan Ioan, dar bilanțul la 31 decembrie, că acolo apar obligațiile? 

D.nul Botoș Iacob Dorinel, dar nu trebuie că atestatele fiscale sunt de la bugetul statului, nu 

au datorii, este zero. 

D.nul Trif Ioan, deci e vorba de Hora,citește referatul, deci d.le primar până la data de astăzi 

ați dat vreun ban la Hora?,..., pt că dacă ați dat vreun ban fără să fie aprobată asocierea cu 



Hora, va fi o problemă mare. Nici pe anul trecut nu știu să fi fost contract de asociere, mai 

mult d.lor colegi înainte de a aproba bani în bugetul local trebuia să aprobăm contractul de 

asociere. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, d.le Trif, dumneavoastră ca și patriot sunteți 

mândru de ce se face în căminul cultural cu tineretul? pentru că acești copii care acolo învață 

să fie mândri cu costumul popular și învață jocul popular, acești copii sunt cea mai mare 

mândrie a localității, eu sunt pentru participarea copiilor la aceste activități. 

D.nul Trif Ioan, eu întotdeauna am susținut și susțin acest ansamblu și sportul, dar trebuie 

respectată legea, eu nu m-am legat de faptul că s-au dat bani, ci dacă s-a respectat legea. 

D.nul Prodan Victor, am avut înainte contract de asociere cu d.nul Ilieș, știți că acesta a 

plecat, acum avem o altă colaborare, bani nu s-au dat, s-a întârziat pt că am avut audit de la 

camera de conturi, am așteptat raportul acesteia, am hotărât să fim foarte atenți, chiar dacă nu 

sunt așa sume mari, nu am primit în urma controlului decât vreo trei file de hârtie, nu ca 

altădată dosare întregi, au fost chemați la verificare și d.nul Ilieș și d.nul Duran, am fost 

atenționați să fim cu mare atenție și cu asociațiile și cu bisericile, sunt niște reguli pe care noi 

le vom respecta întocmai, noi vom respecta legea ad literam. La investiții nu am avut nici o 

problemă deși am fost controlați la sânge, nu avem nici o problemă nici cu asociațiile. 

D.nul Moldovan Ioan, din motive personale anunțate la începutul ședinței părăsește lucrările 

ședinței. 

D.nul Teleptean Vasile, era bine dacă aveam un raport și de la Hora și de la sport, un raport de 

activitate pe anul trecut. La asociația sportivă s-au dat bani până acuma? 

D.nul Prodan Victor, s-au dat ceva dar am stopat, a fost un act adițional, am dat pe primele 

trei luni ceva dar am stopat, nu am mai dat nimic. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărăre prezentat, cu 

11 voturi pentru  se adoptă HOTĂRÂREA NR. 46. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al treilea  punct al ordinei de zi,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Orașul Ungheni 

și Asociația Clubul Sportiv ”Viitorul Ungheni” iniţiator primar Prodan Victor; 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt, pe marginea 

proiectului de hotărâre: 

D.nul Trif Ioan, tot la fel dacă s-au dat bani fără a fi contract de asociere, este 

problemă,....,dacă s-a făcut act adițional la contract, acesta trebuia aprobat tot în ședință de 

consiliu. 

D.nul Prodan Victor, nu este adevărat, pentru trei luni de zile legea ne permite. 

D.nul Botoș Iacob Dorinel, aceeași procedură trebuie urmată și cu bisericile. 



D.nul Prodan Victor, da aveți dreptate așa trebuie procedat și cu bisericile. 

D.nul Ogrean Liviu , solicită prezentarea de rapoarte de activitate atât din partea asociațiilor 

cât și din partea bisericilor pentru justificarea banilor dați, să fie transparență totală cu modul 

de folosire a banilor. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, cu 

10 voturi pentru și o  1 abținere, Trif Ioan,  se adoptă HOTĂRÂREA NR. 47. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al patrulea punct al ordinei de 

zi,  

Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I.”AQUA INVEST MUREȘ” modificarea și completarea 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare 

a S.C. ”Compania Aquaserv” S.A. și în consecință aprobarea noului Regulament al 

serviciului.- iniţiator primar Prodan Victor; 

  

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt, pe marginea 

proiectului de hotărâre: 

D.nul Ignat Gheorghe, am o problemă, aparatele care se pun pentru citirea consumului de apă 

se pot pune în afara căminelor de apă, pt că sunt foarte multe cămine care sunt inundate de 

apă, la Cerghid cu apă freatică la suprafață. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărăre prezentat, cu 

11 voturi pentru  se adoptă HOTĂRÂREA NR. 48. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al cincilea punct al ordinei de zi,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere conductă și 

branșament   de apă potabilă pe domeniul public al orașului Ungheni, sat Cerghid, 

strada Fermei, nr.adm.227/D precum și acordare drept de uz și servitute. 

 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt, pe marginea 

proiectului de hotărâre: 

 

D.nul Botoș Iacob Dorinel,am o întrebare de 10-15 ani de când s-a băgat apa în Ungheni se tot 

fac prelungiri, de nu s-a făcut atunci peste tot? 

D.nul Prodan Victor, de atunci s-au mai făcut mai multe strazi, și vă dau un exemplu despre 

modul în care s-a lucrat, în Vidrasău canalizarea s-a făcut cu întreruperi până și pe strada 

principală,..., la apă sunt necesare prelungiri pt că s-au mai făcut străzi care nu erau cuprinse. 



D.nul Trif Ioan, ...,apa s-a băgat prin programul phare, cu agenda 2000, s-a fixat o sumă de 

atâția lei, ca și la canalizare, din suma aceea s-a băgat doar pe străzile principale, s-au stabilit 

un nr. de kilometri ca și la canalizare.. 

D.nul Liț Alexandru, ați făcut o lucrare de mântuială, ați întrerupt canalizarea 80 de m, pe 

strada principală, v-au interesat doar numărul de kilometri. 

D.na Pop Otilia, ați făcut discriminări chiar și la noi în Morești, doarece toată lumea este 

plătitoare de impozite și taxe locale, nu trebuia diferențiată după străzi. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărăre prezentat, cu 

11 voturi pentru  se adoptă HOTĂRÂREA NR. 49. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, trece la al șaselea punct al ordinei de zi,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere conductă și 

branșament   de apă potabilă pe domeniul public al orașului Ungheni, strada 

Viitorului, nr.adm.447/I; 447/K; 447/L; 447/M; 447/N precum și acordare drept de 

uz și servitute. 

D.nul Gyulai Jozsef, președintele de ședință, solicită înscrieri la cuvânt, nefiind înscrieri la 

cuvânt, supune la vot proiectul de hotărăre prezentat, cu 11 voturi pentru  se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 50. 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, d.nul Gyulai Jozsef, președintele 

de ședință,declară închisă ședința de lucru. 

. 
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