ROMÂNIA
JUDETUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI UNGHENI
Nr. 1830 din 22.03.2016

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 22.03.2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului
Ungheni, la care participă un număr de 15 consilieri locali, şedinţa fiind legal constituită.
Participă la ședința consiliului dl. primar Prodan Victor, dl. Pătran Aurelian, administrator
public, dl. Alb Ioan, coordonator Poliția Locală Ungheni.
Dl. Fechete Ioan, președinte de ședință, prezintă Convocatorul nr. 1760 din 18.03.2016
prin care a fost convocat Consiliul Local al oraşului Ungheni în şedinţă ordinară, cu
următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local
Ungheni pentru o perioadă de 3 luni (aprilie 2016 - iunie 2016) - iniţiator primar
Prodan Victor;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de
acordare de finanțări nerambursabile din bugetul public al orașului Ungheni pentru
anul 2016, în domeniile cultură, culte și sport - iniţiator primar Prodan Victor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de
soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniță - iniţiator primar Prodan Victor;
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce
aparține domeniului public al orașului Ungheni, în suprafață de 64,50 m.p. situat în
orașul Ungheni nr. 110. jud. Mureș (în incinta Căminului Cultural Ungheni),
Inspectoratului de Poliție Județean Mureș - iniţiator primar Prodan Victor;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al primarului orașului Ungheni - iniţiator primar Prodan Victor;
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6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni pe anul
2016 - iniţiator primar Prodan Victor;
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 200.000 lei cuprinsă în bugetul
local al orașului Ungheni pe anul 2016 pe cultele și parohiile din unitatea
administrativ-teritorială Ungheni - iniţiatori consilieri locali Culcear Florin,
Gyulai Jozsef, Moldovan Ioan și Trif Ioan;
8. Diverse.
Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local
din data de 19.02.2016 și se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot aprobarea ordinei de zi, aceasta aprobându-se cu 15 voturi pentru.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 1 al ordinei de zi privind alegerea
președintelui de ședință al Consiliului Local Ungheni pentru o perioadă de 3 luni (aprilie 2016
- iunie 2016).
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Ogrean Liviu propune ca dna. Somodi Anna Maria să îndeplinească funcția de
președinte de ședință pentru perioada aprilie 2016 - iunie 2016.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută, se aprobă cu
15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 13/22.03.2016.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi privind stabilirea unor
măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanțări nerambursabile din bugetul public
al orașului Ungheni pentru anul 2016, în domeniile cultură, culte și sport.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate pentru
agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și a Comisiei
de specialitate juridică și de disciplină, protecția mediu și turism și nefavorabil din partea
Comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii.
Dl. Moldovan Ioan: Acest proiect se referă la anul 2016 sau 2017?
Dl. primar: La anul 2016.
Dl. Moldovan Ioan: Findcă noi am aprobat un buget de cheltuieli pe anul 2016, s-a
venit în consiliu local cu niște sume, s-au aprobat și acelea trebuie puse în execuție. Comisiile
acestea, care se propun de către executiv, trebuiau să-și facă datoria înainte de a veni în
ședință de consiliu și să zică „asta da, asta nu”. Nu este opozabilă părerea unui debutant din
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primărie față de hotărârea consiliului local. Este foarte bun proiectul pentru anul 2017 sau
dacă se mai face o rectificare de buget de acum încolo.
Dl. Trif Ioan: Acest lucru trebuia hotărât și până acum. Noi, până în anul 2012 l-am
respectat. În consiliul local, și dl. Gyulai poate să știe destul de bine, dl. Dorinel idem și la fel,
dl. primar la fel, banii pentru parohii s-au împărțit de consiliu local. Or, banii consiliului local
nu poate să-i împartă nici ... sau să stabilească dacă un proiect pentru o capelă sau pentru o
biserică este eligibil sau nu. Haideți să mergem și să ne uităm la comisiile acestea: la culte Huza Maria. Unde stă dna. Huza? În Cristești sau în Mureș. Băcioiu Angela. Unde stă? Păi
nici nu știu unde sunt bisericile, nu știu starea bisericilor ca să poată spună dacă este eligibil
acest proiect sau nu. La cultură, idem și la fel: Platon, Botoș Anca... Nu ne hotărăște nimeni,
cine și cum. Va veni această comisie în ședință de consiliu, că așa au hotărât aceste comisii, la
care, normal, că cineva o să le dea dispoziție că acesta este bun proiectul, acesta nu-i bun
proiectul și nu va intra în ședință de consiliu ca noi să aprobăm acest proiect și bani pentru el.
Nu ne trebuie nouă nici un fel de comisie. Acest proiect de hotărâre a fost făcut ca să blocheze
acest proicet de hotărâre pe care noi l-am făcut și este legal, în privința acelor bani care noi
am stabilit să se dea pentru parohii, pentru Parohia nr. 1 și pentru construirea capelei la
reformați și catolici. Haideți să nu ne batem joc de minoritatea maghiară, să hotărâm noi, în
consiliu, dacă oamneii aceștia merită să aibă capelă sau nu, pentru că și acum își îngroapă
morții pe la blocuri, că nu au unde sau să-i ducă la capela nr. 1 și apoi să-i ducă în partea
cealaltă. Ce vreți, să mai tragem de timp, că dacă vă uitați aici, scrie că în termen de 30 de
zile, să se pună pe site, ca fiecare parohie să vină cu ... ne apucă toamna, ca după aceea, sper
că se vine iarăși cu ele în consiliu să le aprobăm, și nu se poate construi ce ce trebuie construit
pe raza orașului Ungheni. La Parohia nr. 1, când la întrebat dl. Botoș pe dl. primar „Anul
trecut a fost făcută cerere?”, uitați aici cum v-a mințit primarul orașului Ungheni.
Dl. primar: Când a fost depusă cererea?
Dl. Trif Ioan: Ați spus că nu este cerere pe 2015. Este cerere pe anul 2015? Este. Este,
iarăși, cerere depusă pentru anul 2016.
Dl. primar: Acum s-a depus.
Dl. Trif Ioan: Da, dar stați că banii abia acum s-au aprobat.
Dl. primar: O să li se dea.
Dl. Trif Ioan: Patru ani de zile, pentru parohia nr. 1 nu ați dat nici un ban. Mințim
consilierii și cetățenii orașului Ungheni că nu s-a depus cerere. Acesta este primarul orașului
Ungheni. Din partea mea, trebuie respins acest proiect de hotărâre, pentru că noi suntem cei
care trebuie să stabilim banii pentru parohii.
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Dl. Culcear Florin: Sunt și eu în asentimentul colegilor mei, deoarece, bănuiesc că
acum nu știu la ce mai este nevoie de comisie de evaluare și soluționare a acelor cereri, dacă,
și așa, ele nu ne sunt aduse la cunoștință în Consiliul local. Aceștia sunt bani aprobați de un
consiliu local, de ce nu ar fi în măsură acești consilieri să și verifice destinația lor sau cum se
cheltuiesc, de ce mai venim acum cu alte comisii, dar cum a relatat și dl. coleg Trif, știm de ce
ați venit cu aceste comisii. Acasta ar fi o întrebare, dl. primar, la care vă rog să ne și
răspundeți.
Dl. Gyulai Jozsef: La domeniul cultură, sunt trecuți la pozițiile 3, 4 și 5 specialiști.
Cine sunt aceștia?
Dl. primar: Legea prevede acest lucru și noi vom cere specialiștii.
Dl. Gyulai Jozsef: La celelalte poziții, eu sunt de părere să fie trecut câte un consilier.
Dl. primar: Nu este posibil, pentru că este incompatibilitate. Am vrut să punem
consilieri locali, dar nu se poate.
Dl. Ogrean Liviu: Acest proiect de hotărâre s-a făcut în temeiul unor legi, care sunt
specificate aici. Noi nu trebuie să ne uităm în spate, dar dacă am constatat eroarea, la sesizarea
organelor financiare, trebuie să mergem pe procedura corectă. Iar, ce ați propus d-voastră este
foarte bine, dar din nefericire, am stabilit o comisie de inventariere a banilor dați la parohii, și
de 4 ani imediat nu am primit nici un raport cum s-au cheltuit banii aprobați de consiliul local.
Eu consider că acest proiect este făcut în temeiul legii, și, ca atare, eu sunt de acord și îl voi
vota.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă cu 11 voturi
pentru, 1 vot împotrivă - Moldovan Ioan și 3 abțineri - Culcear Florin, Teleptean Vasile, Trif
Ioan, adoptându-se Hotărârea nr. 14/22.03.2016.
Dl. primar: Aș vrea să-i dau răspunsul dlui. consilier Culcear. Legat de acest proiect,
vreau să vă spun că Curtea de Conturi ne-a pus în vedere să facem procedura Legii nr. 350.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 3 al ordinei de zi privind aprobarea
procedurii de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Botoș Iacob Dorinel: Dar cum se verifică, nu se vor face dosare și pentru acest
serviciu?
Dna. secretar: Se vor identifica beneficiarii, se vor face dosare, se vor emite dispoziții,
iar directorul școlii va prezenta lunar situația prezenței copiilor în grădiniță.
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Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă cu 15 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 15/22.03.2016.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 4 al ordinei de zi privinddarea în folosință
gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public al orașului Ungheni, în
suprafață de 64,50 m.p. situat în orașul Ungheni nr. 110. jud. Mureș (în incinta Căminului
Cultural Ungheni), Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Sunt de acord cu acest proiect de hotărâre, dar aș vrea să știu
cine va plăti cheltuielile cu utilitățile?
Dna. Buta Monica Valentina: Se specifică în proiectul de hotărâre.
Dl. Trif Ioan: La data când s-a aprobat venirea Poliției rurale în căminul cultural, ni s-a
spus că va fi pe o perioadă scurtă de timp, dar au trecut vreo 7-8 ani. În căminul cultural se
face cultură, nu se fac cercetări penale, nu se audiază hoți. Și eu o să votez pentru, dar haideți
să-i forțăm cumva să-i rezolve problema, să-și găsească un sediu adecvat, pentru că pe noi nu
ne ajută absolut cu nimic, nu au nici o competență pe raza orașului Ungheni.
Dl. primar: Am avut o discuție cu dl. Damaschin și vrem, ca împreună, să facem un
sediu pentru Poliția orașenească, Poliția locală, Poliția rurală, pompieri, sperăm să o putem
duce la bun sfârșit.
Dl. Culcear Florin: Aceasta presupune o locație.
Dl. Trif Ioan: Poliția rurală nu își are rostul în oraș. Acel sediu nu trebuie făcut pe raza
orașului Ungheni, acel sediu trebuie făcut la Sînpaul, la Gheorghe Doja, la Cristești.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă cu 15 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 16/22.03.2016.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 5 al ordinei de zi privind modificarea
statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate pentru
agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și a Comisiei
de specialitate juridică și de disciplină, protecția mediu și turism și nefavorabil in partea
Comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă cu 14 voturi
pentru și 1 vot împotrivă - Teleptean Vasile, adoptându-se Hotărârea nr. 17/22.03.2016.
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Dl. Teleptean Vasile: Motivarea votului: Nu sunt de acord să se mai angajeze nici o
persoană, avem personal destul, să-și facă treaba.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 6 al ordinei de zi privind rectificarea
bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2016.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate pentru
agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și a Comisiei
de specialitate juridică și de disciplină, protecția mediu și turism și nefavorabil in partea
Comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii.
Dl. Trif Ioan: Normal că sunt pentru, se dau bani pentru alegeri, pentru școală, dar
există suma de 80.000 lei ajutor social în natură. Ce înseamnă asta? Ce reprezintă banii
aceștia?
Dl. primar: Ajutoare sociale, lemne de foc, cornul și laptele.
Dl. Trif Ioan: Astea nu sunt populisme?
Dl. primar: Ale nostre toate sunt populisme, ale voastre nu sunt nimic.
Dl. Trif Ioan: Pentru ce sunt cei 80.000 lei?
Dl. primar: Ce scrie acolo, pentru aia sunt.
Dl. Trif Ioan: Eu vreau mai detaliat.
Dl. Moldovan Ioan: Cui se dau?
Dl. primar: Oamenilor.
Dl. Moldovan Ioan: Ai făcut comisie pentru culte și aici e fără comisie.
Dl. primar: O să se facă probabil și aici comisie, nu știu încă.
Dl. Trif Ioan: Rectificarea bugetului o face primarul orașului.
Dl. primar: Păi nu ți-am spus dl. Trif, pentru lemne, pentru corn, pentru toate.
Dl. Trif Ioan: Ținând cont că nu ni se poate da un răspuns de către cel care a inițiat
proiectul, în speță dl. primar, nu pot să votez acest proiect.
Dl. Culcear Florin: Dacă rețin foarte bine, în urmă cu o lună s-a votat bugetul pentru
2016. Dl. primar, de ce n-ați venit atunci cu sumele respective. Deci, după nici o lună de zile,
d-voastră ieșiți cu rectificări de buget. Spuneți-ne un motiv.
Dl. primar: Trebuia făcută rectificare de buget, trebuie prinși banii la școală.
Dl. Culcear Florin: Despre ce lemne e vorba?
Dl. primar: Ajutoare sociale, tot ce au nevoie cetățenii, noi de aceea suntem aici.
Dl. Culcear Florin: Și acum vă gândiți, de ce nu v-ați gândit de vreo trei ani de zile.
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Dl. Ignat Gheorghe: Ajutoare s-au dat în fiecare an, sau de la Guvern, sau de la
primărie, pentru oamenii săraci.
Dl. Duma Ioan Cosmin: Acest proiect de hotărâre este în regulă, dar și mie, cei 80.000
lei, nu mi se par în clar. Am văzut atâtea rectificări, de atâtea ori am votat bugetele în cadrul
primăriei, dar niciodată nu erau așa cu dichis sau cu semnul întrebării acei bani. Eu zic că, dat
fiind faptul că este an electoral, haideți să nu facem să se interpreteze că acei 80.000 lei se dau
în alte scopuri. Eu aș vrea să nu fie interpretabil, și putem ca cei 80.000 lei să-i punem în altă
parte, de exemplu, aici în față putem să refacem troița sau să aranjăm parcul la primărie. Eu
mă voi abține.
Dl. Teleptean Vasile: Ajutoare sociale se vor primi, deci să nu fim foarte generoși în
perioada aceasta și eu cred că banii aceștia au loc și în altă parte. Eu aș propune să îi destinăm
realizării unui trotuar de la pompe funebre până la Primărie, pe partea stângă de mers dinspre
Tg Mureș.
Dl. primar. La rectificarea următoare o să țin cont de doleanța d-voastră.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă cu 8 voturi
pentru și 7 abțineri - Botoș Iacob Dorinel, Culcear Florin, Duma Ioan Cosmin, Gyulai Jozsef,
Moldovan Ioan, Teleptean Vasile, Trif Ioan, adoptându-se Hotărârea nr. 18/22.03.2016.
Dl. președinte de ședință prezintă punctul 7 al ordinei de zi privind repartizarea sumei
de 200.000 lei cuprinsă în bugetul local al orașului Ungheni pe anul 2016 pe cultele și
parohiile din unitatea administrativ-teritorială Ungheni.
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate pentru
agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil
din partea Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecția mediu și turism și a
Comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii.
Dl. Trif Ioan: Acest proiect de hotărâre l-am făcut, ținând cont că, așa cum am spus și
la proiectul precedent, la parohia nr. 1, de când este primar dl. Prodan, nu s-a dat nici un ban.
Nu faceți nici un fel de discriminare față de etnia maghiară, deci să aprobăm acești bani
pentru a-și termina capela, că nu se încalcă nici o lege. Noi am dat bani ca să înceapă capela
în 2012 și până anul trecut nu s-a mai dat nici un ban din partea primăriei.
Dl. Modovan Ioan: Și eu susțin proiectul acesta, l-am și semnat și încă o dată revin, nu
poate o comisie formată din salariații primăriei, care sunt subordonați primarului și primarul e
subordonat consiliului local, să combată o hotărâre a consiliului local. Este ilegal, mai ales că
bugetul a fost aprobat, sumele sunt acolo, nu trebuie sume suplimentare și trebuie ajutată și
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comunitatea aceasta ca să nu-și mai plimbe morții pe toată lungimea Ungheni-ului. Este și un
act social, care trebuia rezolvat până acum. Eu susțin și vă recomand să votăm acest proiect și
comisiile care sunt constituite la proiectul precedent se supun aprobării consiliului local. Dacă
un debutant este mai important decât cuvântul unui consilier din consiliul local, atunci
mergeți mai departe cu ilegalitățile.
Dl. primar: Fă-ne plângere, dl. Moldovan.
Dl. Moldovan Ioan: Eu îți spun aici în față, de comunitatea românească ți-ai bătut
joc...
Dl. primar: Dar când mai făcut anti-român, anti-maghiar... acum dintr-o dată nu mai
susțin etnia maghiară și când m-ați făcut anti-român că le-am dat terenul, au venit secuii în
Ungheni, ne vinzi....românismul.
Dl. Moldovan Ioan: Așa a fost...
Dl. primar: Acum dintr-o dată te-ai făcut salvatorul națiunii maghiare.
Dl. Moldovan Ioan: La comunitatea românească n-ai vrut să-i dai bani să-și termine
capela ortodoxă.
Dl. primar: Ați băgat o grămadă de bani și ne-ați tot mințit că 300, că 300 ... și tot n-ați
terminat-o. Ce să mai dăm?
Dl. Moldovan Ioan: La banii propuși de reevaluarea care s-a făcut atunci de expertul
primăriei, bani care nu s-au dat încă, o sută și ceva de mii lei. Și ați făcut tot felul de
reclamații pe la Episcopie că Consiliul local nu face și nu drege. Realizarea capelei la
cimitirul catolic este un act social care trebuie rezolvat.
Dl.primar: Stați liniștit, dl. Moldovan, că se vor da.
Dl Moldovan Ioan: De doi ani îl purtați cu vorba pe dl. Gyulai.
Dl. primar: Eu ce i-am promis, i-am dat.
Dl. Gyulai Jozsef: Am semnat și eu acest proiect, pentru că atunci când s-a făcut
bugetul local, a fost trecută suma de 200.000 lei pentru parohii. Când am întrebat care va fi
modul de repartizare, dl. primar a spus că banii îi împart popii.
Dl. primar: Dl. Gyulai, vă rog să vă aduceți aminte ce am discutat, am spus că restul
de bani îi vor împărți preoții.
Dl. Gyulai Jozsef: V-aș ruga să fiți de acord cu acest proiect...
Dl. primar: Cu acest proiect de hotărâre nu o să fiu de acord, pentru că nu am cum.
Dl. Ogrean Liviu: S-a aprobat proiectul de hotărâre privind comisia de evaluare, acest
proiect nu mai are obiect. În schimb, când s-au făcut propuneri ca din comisie să facă parte și
consilierii, că au o valoare mai mare de reprezentare, este adevărat, dar nu se poate, din
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moment ce noi aprobăm, prin legea bugetului, o sumă oarecare pentru culte, nu putem face
parte, în același timp, și din comisie care dispune asupra cheltuielilor respective, că dacă eu
sunt, de exemplu, la culte, am să fiu dușmanul celor de la cultură sau de la sport. Deci,
categoric, consilierii locali nu au ce căuta în aceste comisii. Eu voi fi împotriva acestui proiect
de hotărâre.
Dna. Buta Monica Valentina: Dl. Gyulai, îmi pare rău că ați căzut în plasa dlui.
Moldovan și a dlui. Trif, dar eu nu sunt de acord cu acest proiect pentru că 100.000 lei să se
dea parohiei reformate Ungheni, 50.000 lei bisericii ortodoxe nr. 1 și restul parohiilor, 6-7 la
număr, să împartă 50.000 lei.
Dl. Gyulai Jozsef: Dacă nu sunteți de acord, nu sunteți de acord, sărutmâna, eu nu mă
supăr.
Dl. Teleptean Vasile: Eu zic să dăm girul comisiilor și să ne mișcăm destul de repede
pentru ca oamenii să poată conta pe o sumă de bani, 50 mii, 100 mii, 60 mii, dar degeaba o tot
ținem așa, că e timpul de lucru.
Dna. secretar: Aș dori să-mi spun opinia, din moment ce s-a aprobat celălalt proiect de
hotărâre și s-a adoptat o hotărâre pe Legea nr. 350, nu se mai poate adopta o hotărâre cu
același obiect, dar cu altă formă.
Dl. Culcear Florin: De ce ordinea acestor proiecte nu ar fi fost și inversă?
Dl.primar: Pentru că așa am considerat eu.
Dl. Culcear Florin: D-voastră credeți că banii publici sunt chiar ai d-voastră, îi
repartizați de la d-voastră din birou.
Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat care întrunește 7 voturi
pentru și 8 voturi împotrivă - Buta Monica Valentina, Boar Silvia, Fechete Ioan, Ignat
Gheorghe, Liț Alexandru, Ogrean Liviu, Pop Otilia, Somodi Anna Maria.
Diverse:
1. Cererea consilierilor locali Culcear Florin, Moldovan Ioan, Trif Ioan și a
președintelui Asociației Crescătorilor de ovine, caprine și bovine Miorișa, dl. Chiorean
Gheorghe, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr. 15.795/19.02.2016 prin care
solicită concesionarea suprafeței de 3 ha pășune comunală și nu vânzarea acesteia. Dacă se
dorește concesionarea unei suprafețe de pășune trebuie inițiat un proiect de hotărâre în acest
sens.
2. Cererea dlui. Iancu Florin Lucian, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr.
16.114/08.03.2016 prin care solicită scutirea de la plata chiriei pentru o suprafață de 43,82 ha
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pășune pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2016, întrucât terenul prezintă un grad ridicat
de infestare cu vegetație arboricolă.
3. Cererea dlui. Răduțiu Nicolae, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr.
16.217/15.03.2016 prin care solicită modificarea perioadei de pășunat.
4. Cererea dlui. Mureșan Liviu, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr.
16.214/15.03.2016 prin care solicită modificarea perioadei de pășunat, respectiv începând cu
data de 15 martie 2016.
5. Cererea dlui. Boar Ioan, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr.
16.287/17.03.2016 prin care solicită modificarea perioadei de pășunat, respectiv începând cu
data de 20 martie 2016
6. Cererea dlui. Iernuțan Trăian, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr.
16.297/17.03.2016 prin care solicită aprobarea pășunării pe pășunea „Peri” Șăușa începând cu
data de 18.03.2016 până la soluționarea procesului aflat în instanță.
În continuare, dl. primar dă citire actului depus de dl. Duma Ioan Cosmin la sediul
P.N.L. Mureș, prin care acesta aduce la cunoștința partidului decizia sa de a se retrage din
funcțiile ocupate în cadrul P.N.L., precum și din funcția de consilier local în cadrul
Consiliului Local al orașului Ungheni.
Dl. Moldovan Ioan: Am depus în ianuarie o cerere adresată consiliului local căreia nu i
s-a dat citire, și anume să se pună pe site-ul primăriei toate contractele.
Dna. secretar: Cererea există, s-a dorit prezentarea ei în ședința ordinară din
19.01.2016, când datorită unor divergențe apărute, ședința a fost închisă înainte de citirea
cererilor adresate Consiliului local. Cererea a fost repartizată dnei Suciu Ramona și
Serviciului financiar-contabil.
Dl. Trif Ioan: Dacă nu se publică, înseamnă că e vina celor care nu vor să le pună.
Dl. Ogrean Liviu: 1. Rapoartele privind cheltuielile de la cultură, culte şi sport nu
ne+au parvenit. Vă rog să dispuneţi celor care au obligaţia să facă lucrul acesta, ca la
următoarea şedinţă să le prezinte;
2. Canalizarea de la blocurile din zona Morii este sub orice
critică;
3. Măsuri privind dezafectarea stâlpilor aparținând Telekomului, în special de-a lungul străzii Principale și lângă calea ferată;
4. Să se depună mai multă diligență pentru rectificarea străzii
Cinceu;
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5. Să se ia măsuri pentru curățenia de primăvară și pavazarea
localităților
Dl. președinte de ședință închide lucrările şedinţei ordinară din data de 22 martie 2016.

Preşedinte de şedinţă,
Fechete Ioan

Secretar,
Covrig Daniela
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