
ROMANIA
JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI UNGHENI
Nr. 5112/ 25.08.2015

PROCES VERBAI

Incheiat azt, 25.08.20\5, cl ocazia gedinJei ordinare a Consiliului Local al
oraqului Ungheni, la care participd un numdr de 13 consilieri locali (din totalul de 14
consilieri in funclie) 9i un consilier local ales nevalidat, $edinla fiind legal constituitd"
absenteazd d.nul Moldovan Ioan.
Participd la qedinla consiliului dl. Prodan Victor, primarul oraqului Ungheni, dl. Platon
Mihail-gef serv.adm.pbl.,inlocuitor secretar, dl. Pdtran Aurelian, administrator public.

D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedinld prezintd Dispozilia
Primarului nr. 742120.08.2015 de convocare a qedinlei ordinare a Consiliului local
Ungheni pentru data de 25.08.2015, ora. 15.30, cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdrAre privind incetarea prin demisie a mandatului de delegat sdtesc al
d.nei Boar Silvia- iniliator primar Prodan Victor;
2. Proiect de hotirdre privind validarea mandatului de consilier local al d.nei Boar Silvia-
iniliator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hot6rAre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a
Consiliului Local al oraqului Ungheni- iniliator primqr Prodan Victor;
4. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al oraqului Ungheni pe anul
2015- iniliator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru
locuinlele destinate inchirierii, construite din fonduri ANL iniliator primar Prodan Victor:
6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea actelor adilionale de modificare a termenului de
platd a contractelor de inchiriere paji;ti incheiate in anul 2015, in oraqul Ungheni-
iniliator primar Prodan Victor;
7. Proiect de hotf,rdre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren inscrise in CF

nr.50491,ilJngheni, nr.cad.50491, in suprafali totald de 484003 m.p. din perimetrul
islazului oraEului Ungheni, in doud parcele noi.- iniliator primar Prodan Victor:
8. Proiect de hotlrAre pentru modificarea anexei la Hotirdrea Consiliului Local al
oraqului Ungheni nr.59 din 16.12.201.4 privind stabilirea impozitelor qi tarelor locale
pentru anul 2015 in oraqul Ungheni.- iniliator primar Prodan Victor;
D.nul Teleptean Vasile , propune introducerea pe ordinea de zi gi a unui punct de
diverse.

D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de qedinld, supune la vot Procesul-verbal cu
nr. 4394124.07 .2015, al qedinlei Consiliului Local din data de 24.07 .2015, care se aprobd
cu 13 voturi pentru.

I



D.na Buta Monica Valentina, preEedintele de qedinld, supune la vot Procesul-verbal cu
nr. 4544131.07 .2015, al gedintei Consiliului Local din dara de 31.07.2015, care se aprobd
cu 12 voturi pentru $i 1 ablinere Buta Monica Valentina-absentd la acea qedin{d.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedin{d, supune la vot ordinea de zi,
completatd cu propunerea de addugare a punctului 9 diverse, care se aprobd cu 13 voturi
pentru.
D.nul primar Prodan Victor, cere cuvdntul gi informeazd pe membrii Consiliului Local
despre Raportul Camerei de conturi, pe tematicd a controlului efectuat iar in conformitate
cu prevederile legale in termen de 10 zi1e, acesta trebuie prezentat Consiliului Local. in
vederea studierii, de cdtre consilierii locali, Raportul se va gdsi la d.nul Cosmin Duma-
consilier personal al primarului qi va fi pus la dispozilia consilierilor locali pentru studiu
in sala de qedinte a Consiliului Local.
D.nu1 Ogrean Liviu, pune o intrebare d.lui Prodan Victor, cdte cazuri penale sunt in urma
controlului?
D.nu1 primar Prodan Victor, nici unul.
D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de gedinfd, trece la primul punct al ordinei de
zi :
Proiect de hotfulre privind incetarea prin demisie a mandatului de delegat sdtesc al d.nei
Boar Silvia- iniliator primar Prodan Victor;
D.na Buta Monica Valentina, preEedintele de qedin{d, supune la vot proiectul de hotdrAre
intrucdt nu au fost inscrieri la cuvrint, cu 13 voturi pentru, se adoptd HotirArea nr. 51.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedinld, trece la al doilea punct al ordinei de
zi :
Proiect de hotdrdre privind validarea mandatului de consilier local al d.nei Boar Silvia-
ini{iator primar Prodan Victor;
D.nul Duma Ioan Cosmin, preqedintele Comisiei de validare prezinri, Procesul-verbal nr.
5111/25.08.2015 de validare a mandatului de consilier al d.nei Boar Silvia.
D.nul Culcear Florin, am o intrebare, existd o inqtiinlare de la organizajia PDL sau
PNL......existd acea ingtiinlare? $tiu cd un consilier igi dd demisia dintr-o organiza{ie, iese
din acea organizalie intrucAt nu e decizia organizatiei, ...acuma este valabil6?....bine, se
va dovedi.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedinld, , supune la vot proiectul de hotirdre
cu 12 voturi pentru, qi o abtinere Culcear Florin, se adoptd HotirArea nr. 52.
In urma adoptdrii hotdrArii de vaiidare a mandatului, d.na consilier Boar Silvia depune
Jurimdntul.
D.nul Prodan Victor, primar, o felicitd pe d.na Boar Silvia qi igi exprimd speranta cd d.na
consilier va lucra in folosul comunitalii.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de gedinld, trece la al treilea punct al ordinei de

iroiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare ;i Junclionare a
Consiliului Local al ora;ului Ungheni- ini{iator primar Prodan Victor:
D.na Buta Monica Valentin4 preEedintele de gedinld, solicitd inscrieri la cuvAnt:
D.nul Trif Ioan, mi bucur cd in sfAr5it acuma cand mai sunt cAteva luni de mandat,
reugim gi noi sd votdm un Regulament de funclionare a Consiliului local, 9ti1i bine cd la
inceput de mandat d.na secretar ne-a dat ca gi ghid acest regulament, urmdnd ca fiecare
comisie sd vind cu propuneri de imbundtdlire, din pdcate doar comisia juridicd a cdrei



pre;edinte sunt, s-a intrunit qi a adus unele imbundtdliri, pe crind celelalte comisii nu au
adus nici un fel de imbunatdiire. Am incercat gi am adus pe ordinea de zi acest
regulament gi cu modificdrile care le-am adus noi in comisie, dar din picate nu ati fost de
acord cu el gi s-a respins. Acuma m-am uitat peste el, e acelaqi regulament, bine cu unele
modificdri,referitor la declara{iile de interese gi de avere. Eu aq propune sd trecem in
reguiament ca toate proiectele de hotdrdre sd fie vizate de secretarul primdriei pentru
legalitate, pentru ca qd nu pdlim qi noi ca qi consilierii de la Tg. Mureq, pt complicitate la
abuz in serviciu, pe fiecare proiect de hotdrdre d.na secretard sd igi pund avizul de
legalitate. A doua propunere cu care vin pentru acest regulament, este ca si punem sd
specificdm in regulament, pentru ci ali vdzut de atdtea ori, cd un grup de consilieri locali
am fEcut proiecte de hotdrAri, conform legii, conform vechiului regulament le-am depus
la primirie gi nu au fost puse pe ordinea de zi, s-au pierdut in primdrie, au venit atatea
petilii ficute pentru consiliul local, cdnd o intrebam pe d.na secretar zicea cd nu gtiu, la
mine nu au ajuns, pe viitor sd evitdm aceste lucruri eu propun ca toate petiliile, proiectele
de hotir6ri pe care le intocmesc consilierii locali, cetdlenii, sd fie depuse, sd deschidi
secretarul un registru qi sd fie depuse direct la d.na secretar, urmAnd ca ea sd le prezinte in
consiliul local, pt cd asta nu e normal ca tu ales local, cineva din primdrie sd ili
ingrddeascd tie dreptul de a face proiecte de hotdr6re. $i astezi avem proiect de hotdrdre
depus in primdrie qi refuzi sd il introducd pe ordinea de zi. Nu inseamnd c6 dacd eu vin gi
zic in Consiliul local cd cineva minte,... asta nu inseamnd cd e atac la persoand, dar dacd
dispar acte dir primdrie inseamnd cd cineva le fur6, inseamnd cd existd ho{i qi ho}ii
trebuie prinqi 9i eliminali din rAndurile noastre, nu trebuiesc l5sali holi in primdrie, astea
sunt lucrurile grave,......, atentie d.lor colegi, in regulamentul esta, citili foarte bine
reguiamentul qi o sd vedeli care sunt atribuliunile primarului, ..., gdsili intr-un singur loc,
suslinerea proiectelor, nu cum vine d.nul primar gi ii spune preqedintelui de gedint6, nu il
mai ldsati sd vorbeascd, .....,
D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de gedinld, ..nu e adevdrat, a$a era pe wemea
dumneavoastrd, acuma nu este a$a....
D.nul Trif Ioan, ...sau spunea d.nul primar, gata nu mai ldsdm sd discutdm pe acest
proiect, supunem la vot, nu d.le noi suntem cei care hotdr6m, cdnd un proiect de hotdrdre
incereazl, gi nu se mai ia in discu{ie, ...citiji regulamentul vi rog frumos, nu mi mai
acuzati pe mine cd nu il respect, eu respect acest regulament, dumneavoastrd trebuie sd il
respectali, citind acest regulament nu o sd mai avem probleme gi discutii, vd mullumesc qi
sd fie supus la vot cu propunerile pe care le-am flcut io.
D.nul Culcear Florin, ...sustin acest proiect de hotdrdre, cu propunerile fdcute de d.nul
Trif, dar totugi am o intrebare, de ce aEa de tdrziu a venit acest regulament?
D.nul Teleptean Vasile, legat de circuitul documentelor, e o chestie foarte simpl6, tot ce
e legat de proiecte de hotirAre, de cereri, petilii, legate de consiliu local, sd intre Ia
secretar, in cadru legal, cu numdr de inregistrare, urmAnd sd fle prezentate in consiliu
pentru disculii.
D.nul Ogrean Liviu, d.lor, circuitul actelor intre petent $i primirie se face conform legii,
primdria are un singur secretariat, care deserveqte gi consiliul local, dac6 o persoand face
o cerere gi nu se dd curs, te poii prevala de acea inregistrare de la secretariatul instituliei,
se poate acliona in judecatd pentru solulionarea doleanlei. Dacl un consilier vine cu o
propunere legislativd cdtre consiliu gi s-a pierdut hArtia, are posibilitatea ca in baza
dovezii de inregistrare se acfoneze pe cdi ierarhice administrative pentru solulionare. Sd



fim mai atentri cu afirmaliile pe care le facem cu pierderea actelor, orice act care intr2!
poate fi urmdrit in baza numdrului de inregistrare gi legea are caracter general de aplicare,
nu este o lege speciald cd dacd o peti{ie vine din partea unui consilier se trateazd altfel.
Acesta este cadrul lega1, nu putem face registru de urmdrire a registrelor, oricum gi aga
birocralia este destul de mare.
D.nul Trif Ioan, este aici o chestiune cu depunerea declara{ilor de interese, cu termenul de
depunere, nu este 15 iunie?
D.nul Platon Mihail, data de 15 iunie este termenul pentru depunerea declaralii1or de
avere.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedinld, , supune la vot proiectul de hotdrAre
in forma iniliald, cu 11 voturi pentru,2 voturi impotrivd Trif Ioan gi Culcear Florin qi o
ablinere Teleptean Vasile, pentru neincluderea propunerii sale, se adoptl Hotlrirea nr.
53.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedin{d, trece la al patrulea punct al ordinei
de zi'.
Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al oraqului Ungheni pe anul

2015- iniliator primar Prodan Victor,'
D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de qedinld, solicitd inscrieri la cuvAnt:
D.nul Trif Ioan, se suplimenteazd bugetul cu suma de 5500001ei, din care 441000 pe
investilii, sunt aici niqte chestiuni cu care eu chiar nu sunt de acord cu ele gi zice la
autoritdli publice, art 20.01.06, piese de schimb suplimentdri cu 1000 lei, ce fel de piese
de schimb unde merg acei bani? Imprimante calculatoare 7000 de 1ei, atdtea calculatoare
gi imprimante s-au luat la fiecare rectificare de buget gi vine acuma o lovituri de teatru,
fondul de rezervd se suplimenteazd cu 52000 lei la dispozilia autoritdlii locale, la care se
adaugd cele din rectificarea precedentd iafi cA sunt weo 80000 lei, ce se intdmpld cu
aceqti bani. ca eu nu gtiu. sunt la dispozilia primarului. lace ce vrea cu ei. eu propun cL
acegti bani sd ii ddm la parohia catolicd, sd inainteze cu capela reformatS, d.lor, e
trotuarul care trebuie sd il facem pdnd la biserica ortodoxd, la cimitir, capela ortodoxd, nu
sd aprobdm bani la dispozitia primarului......
D.nul Ogrean Liviu, nu capela ortodoxA, capela oraqului Ungheni.
D.nul Trif Ioan, la cdmine culturale, 20000 lei, reparatii la cdminul de la Cerghid, am fost
qi am vdzut, dar unde este deviz sd vedem ce se face cu cei 200001ei, cu banii aceqtia faci
coperiqul la o casd, la capitolul 8402, transporturi se suplimenteazd suma cu 20000 lei,
luna trecutd cAli bani am aprobat pentru pietruire, cu cali bani am prins anul dstt
pietruiam drumul de aici pdnd la Braqov qi mai vine incd o bomb6, la capitolul sdnatate,
dupd ce e gata dispensarul de la Vidrasdu, ne spune cd trebuie sI se facd subzidire, incd
73000 lei, pdi mai mult o costat dispensarul de la Vidrasdu decdt capela de la Ungheni,
am votat in buget anul trecut 100000 lei, am luat banii de la Cerghid de la terenul de sport,
incd 100000 lei, rdndul trecut am dat tot acolo pentru asta, pentru imprejmuire incd
140001ei, acuma incd 70000 lei, la clddire ridicatl in picioare, atenlie, avem pozd fEcutd,
qi uite cd se bagd aproape 4 miliarde, pentru ce? $i votali intr-o veselie..iluminatul public,
cap.700.206 se suplimenteazd suma cu 160001ei, atenlie pentru ce, pentru terenul de
fotbal de la Cerghid, terenul de fotbal nu e gata dar il lumindm, eventual cAnd merg sd
joace fotbal, se numere pietrele...
D.nul lgnat Gheorghe, aici nu te bdga cd nu pricepi, acolo sunt activitdli, in fiecare seari
acolo se adund tineretul din sat.......noi am cerut acest iluminat...



D.nul Prodan Victor, ldsali d.le Trif se ne spund d.nul Ignat,
Cerghidului, dumneavoastrd sunteli prof'esor peste tot....
D.nul Trif Ioan, la cap. 700.250 suma de 58000 lei pentru

d.sul este consilier al

proiect de amenajare
pastoralA..ce inseamnd?
D.nul Platon Mihail, conform legii pentru buna exploatare a pajigtilor trebuie elaborat un
plan de amenajament pastoral ce are la bazd documentalii referitoare la situalia juridicd a
terenurilor, diferite studii:pratologice, dendrologice, pedologice gi agrochimice, elaborare
de devize tehnice pentru buna intrelinere qi exploatare a pajigtilor.
D.nu1 Trif Ioan, qtiam ce inseamnd dar am vrut sd audd gi colegii, ne-am interesat la cei
care fac aceste amenajamente pastorale, si vem ofertl la suma de 21000 lei
D.nul Platon Mihail, ne faceti cunoscutd Ei noud oferta cd nu o avem? Informalia
dumneavoastrd este gregitd, noi am fbcut demersuri la diferite institulii: SCZ S6ngeorgiu
de Mureq, OSPA Mureg, Romsilva, pentru a ne face oferte de pre! pentru elaborarea
studiilor necesare in vederea realizdrii planului de amenajament pastoral, informatia
dumneavoastrd se referd doar la oferta licutd de OSPA Mureq, pentru elaborarea
studiului pedoagrochimic.
D.nul Trif Ioan, deci, in consecintra eu nu o sd votez acest proiect de hotdrAre, propun ca
toate suma respectivA sd meragd la canalizare, pentru cI canalizarea nu este terminata.
D.nul Prodan Victor, avem bani destui la canalizare.
D.nul Culcear Florin, stdteam qi md gdndeam cd d.nul primar a spus cd sunt bani
suficienli. numai sd dovedili.
D.nul Prodan Victor, d.le consilier, ipocrizia d.voastrd e foarte mare, sd 9ti1i ci eu ce spun
aga este. eu vorbesc pe date tehnice nu pe imagina{ii de a dumneavoastrd, anul trecut am
a\ut 2.5 mil. lei. frma SOCOT nu a fost capabild ca nici jumdtate din sumd sA o ia pentru
cd inainte au fost obiqnuili cu un diriginte de qantier care le semna pentru lucrdri pe
genunchi. de ex. in localitatea Cerghid sunt lucrdri executate de foarte slabd calitate, ne
luptim cu ei. pentm o facturd de 5,5 miliarde lei suntem in instan!6, unde am cdqtigat,
pentru ca nu lTem sd o pldtim, pentru cA au bdgat aberalii, suntem responsabili, qtiti
lucrul acesta, aveli exemple, numai cdte reclama{ii aji frcut dumneavoastrd, d.nul Trif qi
d.nul Voldovan, avem deja 5 NUP uri, noi vorbim pe date tehnice, nu sunt capabili sI
execute lucrdrile, pentru cd nu mai sunt ldsali sI fure, ...,
D.nul Culcear Florin, vorbim la subiect? Spune-ti cd ave{i destui bani, suficienti pentru a
fi Ungheniul la un alt nivel, lasd cd cineva o sl vadd treburile astea. Atdlia bani de care
spuneli cd sunt, dar nu se regdsesc in investilii, venili acuma qi la strizi mai cereli acuma
2-160001ei, eu relin cd dumneavoastrd ali spus cd acea lucrare este gata, ...,
D.nul Prodan Victor, nu am spus chestia asta, amintili-vd, vedeli cd aveli mintea scurt6,
spun consilierilor, la inceputul anului cdnd am aprobat bugetul am zis in felul urmitor, nu
prind bani pentru strada Mureqului, numai in vard la rectificare cdnd ne dd ministerul
finanlelor acei 4170001ei, pe care n-i iau luat iar la promisiLrnile minigtrilor la care am
fost. m-am bazat pe acegti bani pe care acuma ii avem gi pe care acuma ii punem, pentru
cd lucrarea este fEcutd, gi o p16tim,....., nu am tumat asfaltul pe frig....
D.nul Culcear Florin, aqa cum ii spuneam 9i d.lui preqedinte de comisie Duma. cu
dispensarul din Vidrasdu, eraJi dator cu acel act de dona1ie.....
D.nul Prodan Victor, e totul in reguld, dacd dumneavoastrd atri fost obignuili sd face{i
construclii ilegale iar noi si venim sA vA scoatem castanele din fbc, uite noi nu am mers
nicaieri sd vd reclamdm, uite ce le punem in legalitate. uite cd am licut un dispensar.



weau sd vd mai spun o singurA chestiune, legat de acest dispensar, care a fost o ruind, noi

l-am pus la punct, am fbcut toate demersurile legale de intabulare, am ficut trotuar,

imprejmuire, sd nu vd fie ciudd, ..., eu qtiu cd nu sunteli pentru comunitate, uite cd se mai

fac si lucruri bune, ...., nu cum ali fEcut voi....
D.nul Culcear Florin. nu voi. cum am fbcut ci era-i gi dumneata vice...am vrut sd-i aduc

aminte d.lui primar.
D.nul Prodan Victor, nu trebuie, am mai multd minte.
D.nul Teleptean Vasile, este vorba de de 14000 lei imprejmuire, se spunea ci cu aceqti
bani se incheia treaba.
D.nul Prodan Victor, da acei 14000 lei era o suplimentare, banii puqi acuma sunt pentru

terminarea lucrdrii, datorie la firmd conform contractului.
D.nul Teleptean Vasile, cu acesti bani incheiem, cdnd putem vizita?
D.nul Prodan Victor, da incheiem, se poate vizita cdnd dorilr'
D.nu1 Teleptean Vasile,e vorba de cap 7002, alimentare cu ape se cuprinde suma de

45000 lei, retea de apd zona solarii, strada paraleld cu strada Mureqului pe ce lungime?
D.nul Prodan Victor. da, 300 m, toatd shada.
D.nul Teleptean Vasile, la strdzi, propunerea mea era ca din banii aceqtia sd asfaltim
pAnd la stalia de autobuz din Moregti.
D.nul Prodan Victor,, da, noi acuma am zis cd vrem si facem proiectul pentru pod pdnd la

ieqirea spre $duqa, pentru asfaltare.
D.nul Teleptean Vasile qi eu $tiu situalia de la Cerghid,trebuie fbcutd poarta de la intrare
qi iluminatul, dar sd cupldm cu blocurile sd finalizim qi terenul de fotbal, 150 mp de

asfalt nu e o problemd au trecut deja 2 ani.
D.nul Prodan Victor, am povestit cu d.nul Ignat, o sd facem poarta, iluminatul,

acoperiqul, 9i se va rezolva qi cu terenul de fotbal.
D.nul BotoE Iacob Dorinel, cu bugetul este clar, d.le primar cu biserica nr. 1 Ungheni,
acolo sunt cumpdrate ni$te materiale, mai au nevoie de nigte bani sd termine lucrdrile

astea de zidire, pAni la acoperiq qi eu o garantez cd nu o sd mai solicit nici un leu, avAnd

in vedere cd comunitatea 1ocal6 de-a lungul timpului a alocat atdtia bani pentru aceasti

biserica" ar fi pdcat sd nu ii mai ajutdm 9i acum macar sd o poatd acoperi, sd nu ne inecim

la mal..
D.nul Prodan Victor, cat ddm la celelalte parohii o sd ddm 9i aici.
D.nul Botoq Iacob Dorinel, aici trebuie dat un pic mai mult cd lucrarea este mai mare.

D.nul Prodan Victor, se vind pdrintele, acuma este o procedurd mai speciald pe care

trebuie sI o respectdm.
D.nul Gyulai Jozsef, in privinia asta cu banii pentru biserici, d.nul Pdtran a solicitat deviz

de lucrdri iar dacd o parohie depune o cerere qi aduce proiecte, oferte de preluri, atunci

fiecare parohie sd facd bine qi s5 aducd, pAnd ce nu aduc sd nu se dea nici un ban, pdnd

acuma doar parohia noastrd a depus documentatie completd, vd rog sd respectati legea.

D.nul Prodan Victor, cu siguranll se va respecta legea.
D.nul Ogrean Liviu, la cap. reparalii curente pentru monumentul eroilor, 6000 lei nu Stiu
dacd este suficient, ...., vd rog frumos si nu facem o lucrare superficiald, un monument

trebuie sd diinuie, sd se foloseascd materiale de bund calitate, sd se fac[ imprimeuri de

nume care sA nu se mai qteargi, toti cei care trec prin fala primdrie iqi indreaptf, privirea

spre ltltur, trebuie ca gi monumentul s5 fre la fel de grandios, in cinstea eroilor trebuie si
se facd o lucrare de calitate.



D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de gedinld, , supune la vot proiectul de hotdrAre
in forma ini{iald, cu 12 voturi pentru, 2 ablineri Trif Ioan gi Culcear Florin se adoptd
Hotdr6rea nr.54.
D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de qedinld, trece la al cincilea punct al ordinei
de zi:
Proiect de hotdrdre pri,ind aprobarea listei de repartizare, tn vederea atribuirii, pentru
Iocuin[ele destinate inchirierii, construite din fonduri ANL iniliator primar Prodan Victor;
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedinld, solicit6 inscrieri la cuv6nt:
D.nul Gy-rlai Jozsef, din crite gtiu s-a descompletat comisia de validare a cererilor, s-a
inlocuit persoana respectiva, e vorba de Coroq s-a pus altd persoand in locul lui?
D.nul Trif Ioan, inc5. nu s-a numit o altd persoand.
D.nul Culcear Florin, spmeti-mi vd rog frumos referitor la d.na Macarie Rodica, a primit
fiica s-a un apartament, nu este oarecum suspect?
D.nul Duma Ioan Cosmin, d.na Macarie Rodica este secretarul comisiei, fird drept de vot,
nu este factor decizional in cadrul comisiei, nu are cum sd fie nici un conflict de interese.
D.nul Prodan Victor, este ceva asemdnator ca gi cu dumneavoastI in cazul pdgunilor.
D.nul Trif Ioan, pe mine md distreazd crind aud ce zice d.nul primar qi d.nul Duma, cd se
supune la vot, d.lor in comisia respective nu se supune nimica la vot, ... ...ati incercat sd
min{iJi consiliul, acolo se face punctaj, ..., dintre consilieri cine face parte din comisia
respecti\a?
D.nul Li1 Alexandru, d.nul Trif este om de gtiinld in consiliu loca1.
D.nul TrifIoan, din informaliile pe care le delin, nu toti cei 19 care au ar,'ut cereri depuse,
au primit ingtiinlare sd vind gi sd-gi reactualizeze dosarul, asta e informa{ia pe care o de1in,
dacd e bund e bund dacd nu. nu....fac o scufte devialie, din pdcate la licitaliile cu pdgunile.
consilierii pe care i-am trimis acolo, ne-au fEcut de rds, pentru c6 s-a ajuns in justilie cu
patru trupuri de pdqune...... iar de asemeni nu am incredere nici in modul in care s-a IEcut
repartizarea.....
D.na Buta Monica Valentina" pregedintele de qedinld, , supune la vot proiectul de hotdrrire
in lorma inilial5, cu 1 1 voturi pentru, 3 ablineri Trif Ioan, Culcear Florin qi Pop Otilia
conflict de interese, se adopti Hotirirea nr.55.
D.nul Botog Iaob Dorinel, vreau sd spun cd dupd pdrerea mea cei din primdrie nu trebuiau
sd primeascd apartamente.
D.nul Platon Mihail, prin hotdrdre de consiliu 1ocal au fost stabilite criteriile de atribuire,
persoanele care au primit apartamente au indeplinit aceste criterii, mai mult de atatata mai
sunt apartamente nerepartizate.
D.nul Duma Ioan Cosmin, comisia a analizat dosarele depuse qi nu persoanele care le-au
depus, repartizarea s-a ficut cu obiectivitate, nu a fost depusd nici o contestalie.
D.nul Trif Ioan, la mine a venit persoand care nu are loc de muncd in localitdlile numite
in criteriile de calificare gi a primit apartamenr....
D.nul Li! Alexandru, d.le Trif ai convingerea in ce spun eu, aici la atribuirea
apartamentelor ANL legea a fost respectatd intocmai, nu existi nici un motiv de
contestatrie nicdieri gi mai sunt apartamente nerepartizate, pentru ci nu au mai fost dosare
care au indeplinit condiliile cerute.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de gedinld, trece la al qaselea punct al ordinei
de zi :



Proiect de hotdrdre privind aprobarea dctelor adilionale de modiJicare a termenului de
platd a contractelor de tnchiriere paji$ti incheiate in anul 2015, in ora;ul Ungheni-
iniliator primar Prodan Victor;
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de gedinld, soliciti inscrieri la cuvdnt:
D.nul Trif ioan, aq vrea sd vdd inaite de a trece la subiect, reaclia d.lui consilier Ogream-
pentru cd era foarte vehement cdnd se ridica problema ciobanilor, crescdtorilor de
animale.
D.nul Ogrean Liviu, am citit qi m-am convins cd cetdlenii din motivul pretului scdzut al
produselor qi din cauza secetei, a producJiei mai mici, a problemelor financiare, e logic ca
oamenii sd solicite amdnarea 1a termenul de platd a chiriei, nu vdd nici un impediment ca
noi consilierii sd venim in sprijinul lor, fird a se pierde la bugetul local nici un leu, vd rog
sd votaJi favorabil proiectul de hotarAre, vin cu propunerea ca gi cei care fac opozilie si
vind cu propuneri de recuperare a sumelor restante de la cei care nu pldtesc taxele qi
impozitele locale.
D.nul Cuicear Florin, ce prefecdtorii.
D.nul Trif Ioan, legat de acest proiect de hotdrrAre o sd fiu pentru, ....., dar in 2013 am
venit cu un proiect de hotdrdre ca sd amdndm taxa pentru asociatia de la $duga, pentru ce
proiectul nu a fost iniliat de d.nul primar, v-a{i opus, .....cine a zis cA esta este un bisnis?
D.nul Prodan Victor, nu a fost pentru aceea., induce-1i in eroare, a fost o solicitare de
scutire de taxd qi de sprijin financiar, am adoptat hotdrdre dar a fost notificati de Institu{ia
Prefectuiui gi am revenit asupra ei, aici nu este vorba de scutire de taxd ci doar de
amAnare a termenului de platd.
D.nul Ogreanu Liviu, de ce d.nul Trif a rdpit din timpul nostru a fiecdruia cu asemenea
intervenlie? Nula d.le Trif....
D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de qedinld, , supune la vot proiectul de hotdrire
in forma inifiald, cu 14 voturi pentru, , se adoptd Hotlrirea nr.56.
D.na Buta Monica Valentina, preEedintele de qedin!6, trece la al $aptelea punct al ordinei
de zi:
Proiect de hotdrdre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren inscrise in CF
nr.50491/Ungheni, nr.cad.50191, in suprafayd totald de 481003 m.p. din perimetrul
islazului ora;ului Ungheni, tn doud parcele noi.- iniliator primar Prodan Victor:
D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de qedinJ5, solicitd inscrieri la cuvAnt:
D.nul Trif Ioan,...am votat proiectul anterior pentru cA este in interesul oamenilor, dar aici
pentru cA este interesul dumneavoastri personal, nu am sd votez.
D.nul Prodan Victor, interesul meu este qi al comunitalii, dumneavoastrd aveli interese
personale.
D.nul Trifloan,acest proiect de hotdrdre a mai fost introdus pe ordinea de zi de vreo 4 sau
de ce 5 or i ,  . . . .
D.nul Ogreanu Liviu, de 2 ori, nu pot sd accept asemenea aberafii..
D.nul Trif Ioan, ..de fiecare date a fost respins de 8 consilieri, inseamni ca ceva nu este
in reguld, inseamnd cd ceva este putred in acest proiect de hotardre..
D.nul Prodan Victor, spune-Ji ce nu este in regul6.
D.nul Trif Ioan, ceva nu este legal, pentru cd de pdquni nu avem voie sd ne
atingem,...pentru cd nu au votat acest proiect de hoterare au fost daJi afard cei trei
consilieri de la PDL, sd vind allii care sAvoteze....
D.nul Prodan Victor, D.le Trif, v[ rog nu jignili pe noii consilieri.



D.nul Fechete Ioan, noi rAspundem pentru ce votim.
D.nul Ogreanu Liviu, sd ne spund d.nul Trif ce este ilegal in acest proiect de hotdrAre,.
D.nul Trif Ioan, ordonanla 34 spune clar, ....in 2013 am aprobat un PH de alipire a acestor
terenuri, acum dezlipim doar ca sd cheltuim niqte bani, ..., ce se ascunde in spatele acestei
dezlipiri.
D.nul Pdtran Aurelian, o investitie se ascunde d.le Trif.
D.nul TrifIoan, ..cu cerceta{ii penali nu am ce discuta..
D.na Buta Monica, d.le Trif, fird jigniri vd rog.
D.nul Prodan Victor, sd i1i fie ruqine, egti un nesimlit jignegti pe toatd lumea qi pe
doamne, ..., acum facem doar o dezlipire, nu facem nimic ilegal, ce vom face dup[ aceea
vom vedea..o sd dai 9i d.ta cu subsemnatul ce tti cum e, cine sapd groapa altuia, o sd da{r
gi voi cu subsemnatul...
D.na Buta Monica, d.le Trif m-ati jignit prima pe mine..
D.nul Botoq Iacob Dorinel, vreau cuvAntui dar sd nu vd mai certali..se dezlipeqte se
dezlipeqte dar cum facem cu scoaterea din circuitul agricol, s-au ficut demersuri in acest
sens?
D.nul Platon Mihail, ordonata de guvem face referire la pajigtile ca.re erau inregistrate in
Registrul agricol in anul 2007 , acest teren a fost reglementat urbanistic, a fost introdus in
intravilan, cu PUZ-u1 intocmit pentru dezvoltarea Aeroportului qi a Parcului Industrial, in
anul 2004.
D.nul Teleptean Vasile, data fecutA am stabilit trei paqi, sd ne documentdm la ANIF,
identificdm suprafele echivalente gi la Direclia Agricold, pentru aviz gi este totul in
regu16,..., sd facem toli pagii,
D.nul Prodan Victor, am fost qi la ANIF, am vorbit, am fost pe teren, o sd facem conforn-
legii.
D.nul Ogrean Liviu, toli gtim despre ce e vorba, nu este nici un secret, este un interes de
instriinare a acestui teren, dar pAnd atunci mai este cale lungd, in proiectul de hotdrdre
prezentat noi suntem chemali sd aprobdm acum doar dezlipirea, in doud parcele din care
cea mai micd se v-a supune unui alt regim juridic, nu suntem supu;i nici unui risc daci
votdm, da, ..., dacd se v-a pune problema vdnzdt'li cu un prel bun trebuie sd ne bucure
acest lucru, pentru ce acegti bani nu ii v-om face nicicdnd ca pigune,... banii oblinuli prin
vAnzare sunt convins cd vor merge in investilii, propurul sd ddm un vot favorabil
proiectului
D.nul Ignat Gheorghe, aceleagi lucruri woiam sd le spun gi eu, trebuie sd facem primii
paqi ca atunci cdnd v-a apdrea investitorul, sd fim pregltili cu documentaliile, sf, putem
merge inainte, nu incdlcdm cu nimic legea, sd spund cineva dacd qtie cd incdlcdm legea.
D.nul Culcear Florin, dacd re{in bine, acum doud, trei luni d.nul primar impreuni cu d.nul
pregedinte al consiliului judetean, vorbea ceva de un viitor parc industrial, mii de locuri
de munci, acuma veniti cu o dezlipire, facem primii pagi dar care sunt viitorii pagi, ...,
dacd facem primii pagi apoi invd{dm qi noi sI umbldm..tocmai cd qtiu.
D.nul Prodan Victor, ;tili foarte bine urmdtorii pagi, vdnzarea.
D.nul Culcear Florin , d.le inginer ce fel de destinajie are acest teren?...extravilan sau
intravilan? Unde scunt scrise aceste lucruri? in memoriul tehnic se aratd cd terenul care
face obiectul lucrdrii este pdgune cu destinalia de extravilan..



D.nul Platon Mihail. pajigte naturald, conform CF este extravilan, dar din totalul de cca,
48 de ha" 40 de ha. sunt conform PUZ-lui din 2004 in intravilanul oraqului Ungheni, se
poate face oricdnd inscrierea in CF a suprafelelor de intravilan.
D.nul Teleptean Vasile. in doui sdptlmAni il putem face intravilan..sd facem demersurile
legale inainte
D.nul Prodan Victor, nu am nevoie ca toate cele 48 de ha sd le fac intravilan, acum avern
nevoie de 3 ha., o sd fie {Ecute toate demersurile legale.
D.na Buta Monica Valentina" pregedintele de qedinld, , supune la vot proiectul de hotdrAre
in forma ini1iald, cu i1 voturi pentru, 3 ablineri: Trif Ioan, Culcear Florin , Teleptean
Vasile , se adoptd Hotirireanr.ST.
D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de qedinli, trece la al optulea punct al ordinei
de zi'.
Proiect de hotdrdre pentru modificarea anexei la Hotdrdrea Consiliului Local al
oraqului Ungheni nr.59 din 16.12.2014 privind stabilirea impozitelor ;i tatelor locale
pentru anul 2015 in ora;ul Ungheni.- iniliator primar Prodan Victor;
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedinld, solicitd inscrieri la cuvdnt:
D.nul Trif Ioan, acest proiect a mai fost pe ordinea de zi, ..., sd ii scutim pe cei care
excaveazd piatrd, de la 8 lei pe mp, qi sd fie ta,xali numai 1 leu, o spun din nou, mai intdi
sn ii identificali pe cei care au sdpat si pldteascd tara care era in vigoare,...
D.nul Prodan Victor, de ce nu i-aji pus d.voastrd d.le Trif, nu le-ati luat nici un ban , noi
am fEcut toate demersurile pentru recuperarea acestor bani, s-au deschis gi dosare penale,
iar instanta v-a decide.
D.nul Duma Ioan Cosmin, pdnd acum agenlii economici nu veneau la autorizare din
cauza taxei destul de mare de 8 lei pe mp., qi decdt sd nu primim nici un leu, mai bine si
o scddem qi atunci sd incasdm ceva sume gi la bugetul local.
D.nul Prodan Victor, sd nu ne mai minlim unii pe alJii, in 25 de ani nu am incasat nici
md.ca"r un leu, pentru cd era taxa mare, cei care exploateazd piatrd au venit in consiliul
local cu tot felul de amenajdri piscicole, pentru a ocoli taxa, atunci am propus ca mai bine
sd incasdm chiar gi un leu pe mp, dar sd incasdm, atunci $i firmele vor veni sd se
autorizeze, dacd plata va fi mai micd.
D.nul Trif Ioan, d.le primar, dumneavoastrd aveji carierl de piatrd?....1a Vidrasiu nu aveji?
D.nui Prodar Victor, nu, nu am qi nici nu am a\ut , am cumpdrat un teren la Vidrasdu gi
l-am dat d.lui Lascu....
D.nul Trif Ioan, deci d.lor, cei care excaveazi piatrd qi iau miliarde, sd-i scutim.....sd ii
ldsdm la un leu, ...., dar cAnd a fost vorba de cet6{eni cu taxa de branqare de la 1 Ieu am
ridicaro 1a 1250 lei, pdi nu ne este ruqine?
D.nul Prodan Victor, nu sd-i scutim sd diminudm de la 8 la 1 leu, spuneli dumneavoastrd
cdnd a1i fost la conducere a{i incasat vreun leu?
D.nul Ogrean Liviu, pdnd acuma nu s-a incasat nici un leu, dar trebuie s5 reducem aceasta
taxd pentru a fi convenabil ambelor p64i gi sd aducem bani la buget,
D.nul Teleptean Vasile, retroactiv nu poate fi aplicatd? Sd vedem dac[ nu putem lua
mdcar pe ultimii trei ani.
D.nul Ogrean Liviu, eu sunt de acord sd votem acest proiect de hotdr6re,
D.na Buta Monica Valentina, pregedintele de Eedinln, , supune la vot proiectul de hotdrdre
in forma iniliald, cu 12 voturi pentru. 2 ablineri: Trif Ioan, Culcear Florin, se adoptd
Hotlrirea nr.58.
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Toate proiectele de hotdrAre au alrrt avize favorabile de la comisiile de specialitate ale
Consiliului Local.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedinld, trece la al noudlea pr-nct al ordinei
de zi: Diverse.
D.nul Prodan Victor, sd dau rdspuns d.1ui Culcear, la Regulamentul de functionare a
Consiliului local, l-am pus doar acum in discutie pentru cA am a$teptat propunerile
dumneavoastrd, nu a{i venit cu nici o propunere qi nu mai puteam a$tepta la infinit, ca
persoane responsabile a trebuit sd il supunem spre aprobare, ali cerut amAnarea lui sd
venili cu amendamente qi nu a{i mai venit, la fel ca gi cu denumirea strizilor iar eu vd rog
d.le Culcear qi d.le Trif si citili cu cea mai mare seriozitate regulamentul,...., sd fili
responsabili, si vedeji cum trebuie sd se comporte un consilier in cadrul Consiliului.
D.nul Teleptean Vasile, firma care realizeazd lucrdrile la blocuri, sd stali de ea sd se
incadreze in termene.
D.nul Prodan Victor, am stat de vorbd cu conducerea firmei, au promis ca de sdptdmAnd
viitoare si mai vind cu incd o echip6, au avut de finalizat niqte lucrdri in alte localitAtri.
D.nul Teleptean Vasile, este aici o persoani cu o probiemd...
D.nul Prodan Victor, cunoagtem problema, se v-a prezenta topometristul pentru
intabularea drumului din ,,Cinceu" iar apoi v-om da tot sprijinul pentru solutionarea
problemei cu electrica.
D.nul Ogrean Liviu, au fost ridicate niqte probleme la qedinla anterioard, desfundarea
canalelor de canalizare de la blocuri moard $i de introducerea taxei pentru sistemul de
canalizate-
D.nul Prodan Victor, am demarat procedurile de infiinlare a acelei asocialii care sd fie in
subordinea consiliului Local, ca gi in alte orage gi dupd aceea putem pune taxa de
canalizare.
D.nul Ogrean Liviu, crind se pot lega oamenii la canalizare pe strada Mure$ului?
D.nul Prodan Victor, am fost in instanld cu SOCOT ul, pt o factura de 5 miliarde lei,
trebuie sd vedem ce mdsuri trebuie si ludm cu SOCOT ul intrucdt nu au for{a necesarA
finalizdrii lucrdrilor, au de executat foarte multe lucrdri restante.
D.nul Ogrean Liviu, vd rog sA prezentali aceste probleme in presa local5 sd le cunoascd qi

concetdtenii noqtri, sA qtie 9i ei ci au fost frcute plali anticipate de vechea cconducere iar
lucrdrile nu s-au {dcut, sd cunoascd qi ei situalia reald.
D.nul Trif Ioan, nu s-a reuqit sd se rezolve problema cu cei 5 km de canalizare pe arterele
principale, de asemenea cu staliile de epurare, eu o sd md informez despre aceastd
problemd sau si fie convocali in qedin!6 de consiliu local gi cineva de la SOCOT.
D.nu1 Pltran Aurelian, mergeJi pe teren vedeli situaiia qi dupd aceea mergeti la SOCOT,
sd fiti in cunoqtinli de cauzd, au ldsat baltl statiile de epurare de la Vidraslu gi Recea,
aici au mai rAmas cu 5 oameni cu care nu sunt in stare sd mai facd nimic, nu au fbcut nici
subtraversarea pe sub Niraj, lucrare pldtitd de vechea conducere, 2 stalii de pompare de
la Moreqti, 1 sta1ie la Ungheni lAngi calea ferata, stalia de pompare de la blocuri, nu se
prezintd sd pund pompele, nu fac subtraversdrile restante la DN 15....am asistat la
discu{iile de la Regulament, acolo sunt trecute punctual unele atribulii, trebuie sd studiaii
legile care stau la baza Regulamentului gi dupd care vd desfiqurali activitatea, nu cum
interpretali d.voastri cd la primar i-am pus o singurd obligalie iar la al1ii nimic.
D.nul Trif loan, am fEcut o petilie cAre comisia de solulionare a contestaliilor la care nu a
primit raspuns complet.
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D.nul Pdtran Aurelian, d.le Tril pune-ji mAna qi studiati legile, eu nu pot sd vd dau
d.voashd date cu caracter personal, le ddm dacd sunt solicitate de instanp.
D.nul Trif Ioan, am mai fEcut o petilie qi cdtre comisia de licitalie.
D.nul Duma Ioan Cosmin, a fost pus la pogtd r6spunsul astdzi.
D.nul Pdtran Aurelian, d.le Tril petiliile de care spuneli, nu sunt nici la Legea 215, nici
la 544, primarul nu poate obliga o comisie sd vd dea rdspuns in 10 zile cum dorili, dar 1-
a1i primit, mai invi{a{i legile.
D.nul Trif Ioan cum se intri in satul Moregti sunt buruieni netdiate, pe terenul primdriei
iar unde s-au schimbat conductele de gaz, s-au ridicat pigcoturile din trotuar gi nu s-au
mai pus inapoi.
D.na Pop Otilia, de terenul respectiv se ocupd Parohia ortodoxe. AIi fbcut trotuare cu
conducte de gaz peste qi oamenii nu pot si circule.
D.nul Trif Ioan, la fabrica de bere unde parcheazi tirurile, am mai spus sA se facd adresd
cdtre fabricd sd monteze niqte tomberoane de gunoi. Polilia locald a fost pusd sd strdngd
semndturi pentru demiterea lui Ponta. Comisia parohiald, face{i-vd datoria. La qcoald a
fost un concurs de administrator, cine a luat concursul?
D.nul Gzulai Jozsef, asta tine de scoali.
D.na Buta Monica Valentina, preqedintele de qedinld, constatd cd nu mai sunt alte disculii
gi declard qedinla de lucru inchisl.
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