ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI UNGHENI
Nr. 6369 din 28.10.2015

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 28.10.2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului
Ungheni, la care participă un număr de 14 consilieri locali, şedinţa fiind legal constituită.
Participă la ședința consiliului dl. Pătran Aurelian, administrator public și dl. Alb Ioan,
coordonator Poliția Locală Ungheni. Dl. primar nu este prezent la ședința consiliului. Întrucât
ședința consiliului local a început mai târziu decât ora stabilită, dl. consilier Moldovan Ioan,
prezent în sală la ora anunțată, alege să plece înainte de începerea ședinței.
Dl. Culcear Florin, prezintă Convocatorul nr. 6281 din 23.10.2015 prin care a fost
convocat Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă ordinară, 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 înființarea și organizarea Serviciului Public de
Asistență Socială în subordinea Consiliului Local al orașului Ungheni - iniţiator
primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. Ungheni
nr. 59 din 16.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2015 în orașul Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul școlar 2015 - 2016 a
reprezentanților Consiliului Local al orașului Ungheni ca membrii ai Consiliului
de Administrație al Școlii Gimnaziale „Emil Drăgan” Ungheni - iniţiator primar
Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contravalorii alocației valorice a
normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale Ungheni - iniţiator
primar Prodan Victor;
6. Diverse.
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Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local
din data de 29.09.2015 și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere - Trif Ioan (este
nemulțumit de cuprinsul ultimei fraze din procesul verbal supus aprobării, susținând că pe
înregistrare nu se poate vedea că membrii consiliului local sunt indignați și că nu toți
consilierii au fost indignați).
Dl. președinte de ședință supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu 14 voturi
pentru.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 al ordinei de zi privind rectificarea
bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2015.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru
agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul
Consiliului local Ungheni.
Dl. Trif Ioan: - La cap.5102, art. 200106 se suplimentează cu 4.000 lei pentru tonere la
imprimante, piese de schimb calculatoare - și noi am mai fost prin primărie, dar atâția bani
pentru schimb de calculatoare, chestii de schimb pentru calculatoare, tonere; legat de această
problemă am să prezint în consiliu local, la momentul potrivit, exact cum toți banii din buget
se duc la clientela politică a PNL-ului, precum și acești bani tot la clientela politică a PNLului merg,
- La cap. 61020304, art. 200109 se suplimentează cu 2.000 lei pentru
plăți colaboratori la poliția locală - pentru ce sunt acești bani?
- La cap.670206, art. 5912 susținerea cultelor se suplimentează cu suma
de 35.000 lei - nu am nimic împotrivă, dar unde merg acești bani, la cine? Nu știm cine are
cerere depusă pentru culte?;
- La cap.670250, art. 203030 bani pentru pachetele de crăciun ale
elevilor - este foarte bine că se dau în fiecare an, dar efectiv nu știu câți bani s-au aprobat deja
pentru școală și nici nu vă interesează d-lor consilieri unde se duc acești bani.
- La cap. 700250, art. 200104 Apă, canal se suplimentează cu suma de
9.000 lei pentru diverse lucrări la sistemul de apă-canal de la blocuri de pe raza orașului
Ungheni - acum s-a făcut canalizarea nouă la blocuri, pentru ce mai trebuie bani la fiecare
rectificare de buget, ce se face cu acești bani. Să vină cu referat în consiliu local să vedem
pentru ce se cheltuiesc acești bani.
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Dl. Botoș Iacob Dorinel: De atâtea ori am spus, când se face un buget sau o rectificare
de buget, măcar în paranteză să fie scris ce reprezintă sumele respective sau se pot face
referate, pentru că lumea vrea să știe pentru ce se folosesc acești bani.
Dl. Culcear Florin: Aș propune și cred că așa vom și face, ținând cont că sunt și
președinte de ședință, de câte ori vor fi rectificări de buget, în cazul în care nu se stipulează în
proiectul de hotărâre, va fi cineva de la contabilitate să ne prezinte materialul și să ne dea
răspunsuri.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Ieri, când s-au întrunit comisiile, dna. contabilă a fost chemată
în cadrul comisiilor.
Dl. Culcear Florin: Acest proiect de hotărâre cu rectificarea de buget a fost și la alte
comisii?
Dl. Duma Ioan Cosmin: Da. La ultima ședință a fost invitată dna. contabil șef, dna.
Huza, să răspundă întrebărilor colegilor.
Dl. Culcear Florin: Eu insist cu propunerea mea. Încercăm ca proiectele de hotărâri cu
rectificarea bugetului să fie trecute printre primele pe ordinea de zi și să participe o doamnă
de la contabilitate.
Dl. Trif Ioan: Eu când am fost la școală și am vorbit cu doamna director, a spus că a
făcut referate și le-a trimis la primărie. Degeaba le ține la contabilitate, referatele trebuie să
vină în consiliul local și atunci nu mai există suspiciuni.
Dl. Teleptean Vasile: Duminica trecută am avut o întâlnire cu preotul ortodox din
Morești, nu în calitate de consilier, ci de specialist, pentru problema capelei. Biserica
ortodoxă, biserica reformată și biserica adventistă împreună au hotărât că sunt de acord să
construiască o capelă, s-a făcut o evaluare, s-a depus la primărie o cerere și acum trei ședințe
am hotărât ca pasarela să fie dezmembrată de către oamenii din Morești și dl. Sâmpetreanu de
la balastieră și valorificată, iar banii vor fi donați pentru capelă. Capela nu-i făcută numai
pentru ortodocși, ci pentru întreaga comunitate.
Dna. Somodi Anna Maria: Ați fost la școală să vedeți, știu că dl. Trif a fost, ce s-a
întâmplat în ultimii ani, câtă transformare, cât bun gust și cât de extraordinar s-a tranformat
școala. Femeia aceasta s-a rupt în două ca să facă din nimic, aproape, ceva extraordinar. Și în
ziar a apărut că este ilegal, dar haideți să spunem și asta, că este frumos, că este pentru copiii
noștri și s-a făcut cu costuri mici.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă cu 13 voturi
(Trif Ioan nu votează întrucât părăsește sala de ședințe pentru scurt timp), adoptându-se
Hotărârea nr. 62/28.10.2015.
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Dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind înființarea și
organizarea Serviciului Public de Asistență Socială

în subordinea Consiliului Local al

orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii din cadrul
Consiliului local Ungheni.
Dl. Trif Ioan: Știți bine că acest proiect de hotărâre este pentru a 5-a sau a 6-a oară în
consiliul local și de fiecare dată a fost respins. Nu mi se pare corect ca la 100 de asistați
social, pe lângă că sunt 3 persoane angajate, să mai pui și șef serviciu. Și la Cristești, și la
Sâmpaul tot atâți asistați social au și este angajată o singură persoană. Până acum a funcționat
și fără șef serviciu. Cu acești bani se pot face sute de metri de trotuare în Ungheni și pe satele
aparținătoare, cu acești bani care se dau la acest șef de serviciu. Unul dintre motivele pentru
care au fost dați afară cei trei consilieri este că nu au votat acest proiect, au socotit că nu e
necesar acest șef serviciu. Și acum, după noua lege, probabil că o să mai scadă numărul
asistaților social și nu se justifică acest șef serviciu.
Dl. Ignat Gheorghe: Sunt de acord cu dl. Trif că trebuie trotuare, dar pe partea cealaltă
nu sunt de acord absolut deloc. Noi trebuie să fim contra cuiva ca să avansăm pe cineva, să-i
dăm salarii mai mari, noi ar trebui să luptăm pentru toți oamenii, pe toți ar fi bine să-i
promovăm în funcții, dacă are calități să fie șef.
Dl. Culcear Florin: Despre ce persoană e vorba? Aici e vorba de înființarea unui
serviciu care presupune unele cheltuieli.
Dl. Ogrean Liviu: Aici este vorba de înființarea și organizarea Serviciului public de
asistență socială, care se organizează la nivel de birou, deci nu va fi serviciu, și dacă bine ați
reținut din raportul de specialitate, nu se va angaja nici un om în plus, dimpotrivă se va aduce
un muncitor și expertul local pentru romi la acest birou, și ca atare, dacă va fi un șef birou,
pentru că va fi nevoie să coordoneze activitatea pentru că sunt mai multe domenii de
activitate, va lua în plus cca. 100 - 200 lei/lună. Pentru suma aceasta, eu zic că este necesar și
important să responsabilizăm om din cadrul biroului care să răspundă și să decidă. Eu sunt
pentru și vă rog să votați favorabil.
Dna. Pop Otilia: Eu lucrez din anul 2001 în cadrul Serviciului de asistență socială Tg.
Mureș și vă spun că cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în
cadrul serviciului, pentru că altfel funcționarii dau vina unul pe celălalt. Nu cunoașteți
volumul de muncă din cadrul unui serviciu de asitență socială.
Dl. Teleptean Vasile: Putem tranșa foarte simplu treaba, facem un serviciu cu
responsabil, nu cu șef, la responsabil nu trebuie bani. Eu am senzația că ne luptăm de trei
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ședințe să facem serviciu, dar de fapt ne luptăm pentru șef serviciu, care va avea o
indemnizație în plus, deci este vorba de bani în plus.
Dl. Culcear Florin: Nu e vorba de bani, e vorba să mai creăm ceva inutil.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă cu 10 voturi
pentru, 1 vot împotrivă - Teleptean Vasile și 3 abțineri - Culcear Florin, Gyulai Jozsef, Trif
Ioan, adoptându-se Hotărârea nr. 63/28.10.2015.
Dna. președinte de ședință prezintă punctul 3 al ordinei de zi privind aprobarea
modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. Ungheni nr. 59 din 16.12.2014 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 în orașul Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor două comisii de
specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută, se aprobă cu
14 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 64/28.10.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 al ordinei de zi privind numirea pentru
anul școlar 2015 - 2016 a reprezentanților Consiliului Local al orașului Ungheni ca membrii
ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Emil Drăgan” Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate pentru
activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială,
protecție copii din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dna. Buta Monica Valentina propune reînnoirea mandatului pentru cei trei membrii ai
consiliului local numiți anul trecut, respectiv Duma Ioan Cosmin, Gyulai Jozsef și Teleptean
Vasile.
Dl. Gyulai Jozsef solicită înlocuirea sa cu un alt membru al consiliului local și propune
numirea dnei. Somodi Anna Maria.
Dl. Trif Ioan propune următorii consilieri: Boar Silvia, Ignat Gheorghe și Somodi
Anna Maria.
Întrucât dl. Gyulai Jozsef refuză numirea sa, dl. președinbte de ședință supune la vot
cea de a două propunere, care se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere - Trif Ioan,
adoptându-se Hotărârea nr. 65/28.10.2015.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 al ordinei de zi privind aprobarea
actualizării contravalorii alocației valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul
Poliției Locale Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii din cadrul
Consiliului local Ungheni.
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Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută, se aprobă cu
14 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 66/28.10.2015.
Diverse:
Dl. Teleptean Vasile: - necesitatea unui trotuar de la dna. Ghilea la stația de autobuz,
în special pentru cetățenii care locuiesc la blocuri;
- accelerarea lucrărilor de la blocuri pentru a putea finaliza până
la 31.12.2015;
- stabilirea unei date pentru recepția dispensarului de la
Vidrasău;
- cererea dnei. Suci Elena.
Dl. Trif Ioan:

- notificarea Prefecturii cu privire la Hotărârea Consiliului local

privind rectificarea bugetului local din luna octombrie pe care o consideră ilegală;
- în urma controlului efectuat de DNA în luna mai, o persoană
din cadrul primăriei Ungheni are următoarele capete de acuzare: conflict de interese, luare de
mită și spălare de bani; mai există o persoană care este complice la luarea de mită și evaziunea
fiscală;
- se fac presiuni asupra membrilor PSD: cineva l-a reclamat la
Poliția locală pe dl. Bercea de la Șăușa pentru că a ajutat pe cineva să-și facă acoperișul la
casă;
- pentru lucrarea de asfaltare de la blocuri banii au fost aprobați
în luna ianuarie, lucrarea a început în luna august (la licitație a participat o singură firmă, care
a și câștigat licitația); firma are alte lucrări realizate pe fonduri europene, unde are termen de
finalizare a lucrării pentru că altfel îl penalizează, iar la noi lucrarea este din bugetul local și
aici nu-l penalizează nimeni dacă nu face lucrarea;
- deratizarea la blocuri la Ungheni s-a făcut cu Vermorel;
- conducerea primăriei nu a fost în stare ca în 4 ani să facă cei
10% rămași din lucrarea de canalizare;
- în 4 ani nu s-a făcut nici un proiect european, nu s-a obținut
nici un ban;
- capela nu cred că este o prioritate pentru Morești, priorități
sunt drumul și trotuarele. Dna. Pop Otilia susține că inițiativa construirii unei capele în
Morești aparține cetățenilor, care consideră că este o prioritate. În acest sens, toate cultele din
Morești s-au întâlnit și au fost de acord să construiască capela din fonduri proprii.
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Dl. Ignat Gheorghe: - anul viitor deratizarea să fie făcută pe o arie mai vastă, întrucât
în Cerghid există niște sesizări cu privire la numărul crescut de țânțari și muște.
Dl. Ogrean Liviu: - reabilitarea drumului de sub calea ferată.
Cereri: 1. Revenire la cererea dlui. Miklos Andras nr. 18.115/12.08.2015, prezentată în
ședința din luna septembrie - s-a efectuat o anchetă socială din care reiese că solicitarea dlui.
Miklos nu este întemeiată întrucât familia acestuia nu a locuit și nu locuiește nici în prezent în
acea casă. Urmare anchetei sociale, consilierii consideră că nu se justifică acordarea unui
ajutor material.
2. Cererea Asociației de proprietari nr. 1 Ungheni nr. 19.127/26.10.2015 (dna.
Suci Elena) prin care solicită remedierea defecțiunilor de la căminele de racord apă din fața
blocului 67/B - conducerea primăriei să solicite executantului lucrării să remedieze
defecțiunile semnalate.
3. Adresa D.N.A., Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor
de Corupție nr. 284/P/2015, înregistrată la Primăria Ungheni sub nr. 6091/14.10.2015 prin
care solicită Consiliului Local Ungheni să le comunice suma cu care se constituie parte civilă
în cauză. În vederea stabilirii și aprobării unei sume este necesară adoptarea unei hotărâri a
consiliului local în acest sens. Dl. Trif Ioan susține inițierea unui proiect de hotărâre prin care
să fie numit un evaluator.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, şedinţa ordinară din data de 28
octombrie 2015 se încheie.

Preşedinte de şedinţă,
Culcear Florin

Secretar,
Covrig Daniela
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