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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 
DIN DATA DE 13.11.2020 

 
 
  Încheiat azi, 13.11.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.183/10.11.2020. 
  

ORDINE DE ZI: 
 

1.DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNII CONSILIERI LOCALI 
FRUJA GHEORGHE ȘI ANDRESI IOAN. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.11.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE 
SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI 
ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 
 
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din cei 13 în funcţie. Este absent d-nul consilier Capra 
Vasile. Participă la şedinţă d-nul Primar Dema Florin-Liviu și doamna secretar general 
Brîndaş Lavinia. Preşedinte de şedinţă este domnul Sodinca Iustin-Constantinescu. Participă 
din partea CJA d-nul președinte Cionca Iustin, d-nul Bozga Doru, d-nul Bulbuc Ionel. 
Mai participă: d-nul Bold Marius-Viorel, consilier personal al Primarului, d-nul Mladin Viorel,    
d-nul Hanț Andrei, d-nul Anghel Adrian. 
 
1.DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNII CONSILIERI LOCALI 
FRUJA GHEORGHE ȘI ANDRESI IOAN. 

D-na secretar general prezintă dispozitivul Încheierii nr.1736/30.10.2020 
pronunțată în dosarul nr.2186/210/2020/a1:  

“Admite cererea formulată de petenta secretarul general al comunei Șimand, 
având ca obiect validare mandate consilieri locali. Validează mandatul consilierului local 
supleant în Consiliul local al comunei Șimand, jud. Arad, pentru domnul Andresi Ioan – 
Partidul Național-Liberal. D-na secretar general solicită depunerea jurământului 
prevăzut de Codul administrativ de către d-nii consilieri locali Fruja Gheorghe și Andresi 
Ioan.  
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D-nii consilieri Fruja Gheorghe și Andresi Ioan depun jurământul cu mâna dreaptă pe 
Constituția României și pe Biblie, în formula precizată de art.117 din Codul 
administrativ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-
credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor comunei Șimand. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Barna: Propun pe d-nul Sodinca Iustin, ca președinte de ședință 
pentru următoarele 3 luni. 
Se supune la vot propunerea d-nului consilier Barna privind alegerea  d-nului Sodinca ca 
președinte de ședință pentru următoarele 3 luni și se aprobă cu 12 voturi 
pentru(Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Cristea,Fruja Lihor, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.1. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.11.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ordinei de zi a şedinţei extraordinare din data de 13.11.2020, acesta fiind aprobat cu 12 
voturi pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Cristea,Fruja, Lihor, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.2. 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE 
SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul președinte Sodinca: Vă rog să faceți propuneri nominale pentru membrii 
comisiilor. Precizez că numărul membrilor din fiecare comisie trebuie să fie impar. 

1. Pentru comisia nr.1 - pentru  agricultură, activități economico-financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism, se fac următoarele propuneri: 

- Barna Lionel-Dorel(PNL) - președinte 
- Cristea Gheorghe(PNL) 
- Petrița Ana Maria(PNL) - secretar 
- Bodnariu Sorin(PSD) 
- Vatamanu Daniel (PSD) 
2. Pentru comisia nr.2  - pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, se fac următoarele 
propuneri: 
Capra Vasile – (PSD) 

- Lihor Cristian-Partidul Verde  -președinte 
- Rus Elisabeta  - Partidul Verde - secretar 
3. Pentru comisia nr.3 - juridică și de disciplină, protecție mediu, turism, 

protecție copii, tineret și sport, se fac următoarele propuneri: 
- Sodinca Iustin-Constantinescu – (PNL) -președinte 
- Petrița Ștefănuț - (PNL) 
- Andresi Ioan – (PNL) - secretar 
- Fruja Gheorghe Moise(PSD) 
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- Bogdan Petru(PSD) 
d-nul președinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Șimand, acesta fiind aprobat cu 
11 voturi pentru (Andresi, Barna,Bodnariu,Bogdan,Cristea,Fruja, Lihor, Petrița Ana 
Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Vatamanu) și o abținere(Rus), devenind astfel 
Hotărârea nr.3. 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI 
ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 

d-nul președinte Sodinca dă cuvântul domnilor consilieri pentru a face 
propuneri pentru alegerea viceprimarului. 

d-nul consilier Barna îl propune pentru funcția de viceprimar pe domnul 
Sodinca Iustin-Constantinescu. 

d-nul consilier Fruja îl propune pentru funcția de viceprimar pe domnul 
Bodnariu Sorin. 

d-na consilier Rus îl propune pentru funcția de viceprimar pe domnul Lihor 
Cristian. 

d-nul consilier Lihor: Mulțumesc colegei mele pentru propunere, dar nu cred 
că își are rostul această nominalizare. Renunț la candidatura pentru funcția de 
viceprimar al comunei Șimand. 

Nemaifiind alte propuneri se trece la completarea buletinelor de vot. Se 
organizează votul prin vot secret. În urma exprimării votului rezultatul este următorul: 7 
voturi ,,pentru,, Sodinca Iustin-Constantinescu ”, 4 voturi ,,pentru,, Bodnariu Sorin” și 1 
vot nul.  

Ca urmare a votului exprimat domnul Sodinca Iustin-Constantinescu a fost ales 
viceprimar al comunei Șimand cu un număr de 7 voturi ,,pentru,,, adoptându-se 
astfel hotărârea nr.4. 

 
6.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul consilier Lihor: Din câte știu la Șoimii Șimand au rămas niște bani necheltuiți, în jur 
de 14.000 de lei, pe care trebuie să vedem cum o să îi raportăm la alte investiții. 
d-nul consilier Bodnariu: La Șoimii Șimand, echipa de futsal e în Liga a 2a. Acuma se 
construiește sala de sport. Nu cred că e ok să le luăm banii. 
d-nul consilier Lihor: Eu am venit doar cu o propunere. 
d-nul consilier Lihor: Am discutat în mandatul precedent și revin cu ideea, pentru a face 
eventualele economii și a fi în trend cu moda, documentația pentru ședințe, mai ales că 
uneori este foarte stufoasă, să o primim în format electronic. 
d-nul consilier Lihor: Am constatat personal  o problemă la un bazin, o vană defectă, 
lângă pizzerie. 
d-nul consilier Lihor: Când am fost în interes de serviciu la d-na Dana Mercea, m-a rugat 
dacă s-ar putea reglementa problema clasei dânsei în ceea ce privește spațiul, ca și 
distanțare între copii.  
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d-nul consilier Lihor: Trecând personal cu mașina prin zona Satu-Nou, stradă care se 
pietruiește, chiar la capătul străzii sunt 2 gropi făcute, probabil cu un scop fiecare, dar 
traversând strada s-a format o denivelare, din cauza căreia cei cu mașini joase riscă să și le 
avarieze. 
d-nul consilier Barna: Una dintre propuneri este referitoare la transmiterea electronică a 
documentelor pentru ședință iar atunci când semnăm convocatorul, măcar să avem ordinea 
de zi. Restul documentelor să fie transmise pe email. 
d-nul consilier Bodnariu: Eu și până acuma am primit-o pe email. 
d-nul consilier Barna: Propun ca și celelalte comune și orașe, ședința să se desfășoare în 
timpl programului de lucru și a d-nei secretar și a funcționarilor din Primărie. Eu propun ora 
15,00. 
d-nul consilier Barna: Referitor la procesul-verbal al ședinței, acesta nu ar mai trebui să 
fie atâta de stufos, ar trebui să fie la subiect, să nu mai fie trecute toate vorbăriile și 
poveștile care nu sunt esențiale. 
d-na consilier Rus: Vin cu o propunere care a mai fost adusă în atenția Consiliului local, 
doar că a avut câteva inadvertențe. Este vorba despre transmiterea ședințelor live, pe 
pagina de facebook a Primăriei. Eu zic că ar fi oportun acum, pentru că dacă se întâmplă să 
nu ne asumăm ceea ce am vorbit în ședință, să fie acolo înregistrarea în arhivă. 
d-nul consilier Bogdan: Aș vrea să punctez și eu câteva aspecte legat de ora de 
desfășurare a ședințelor invocată de d-nul Barna. Nu cred că este nici o problemă ora de 
desfășurare a ședințelor în condițiile în care, în OUG 57/2019, este stipulat faptul că 
angajatul e învoit de la locul de muncă și mai mult decât atât, e pontant în perioada de timp 
cât se află la ședințele de consiliu. Legat de transmiterea în direct pe internet, așa cum 
prevede OUG 57/2019, prima dată trebuie actualizat ROF-ul și pus în concordanță cu 
aceasta și acolo putem să venim cu absolut toate propunerile și să le supunem la vot. 
Regulamentul respectiv e temelia de bază a desfășurării ședinței în concordanță cu legislația 
în vigoare. 
d-nul Bogdan: Cu privire la Șoimii Șimand, legat de ceea ce a spus d-nul Lihor, din 
informațiile pe care le dețin, au mai rămas aproximativ 10.000 lei și asta datorită situației de 
pandemie pentru că nu au putut să fie cheltuiți, nici nu au avut nevoie de ei. La rectificarea 
de buget care cu siguranță va urma până la sfârșitul lunii, poate fi prevăzut acest aspect și 
mutați banii în altă parte. 
d-nul consilier Bogdan: Completare la ceea ce a spus d-nul Lihor, vin cu următoarea 
propunere și asta o fac strict în folosul copiilor. Inspectoratul școlar a solicitat Școlii 
Gimnaziale Șimand să transmită o situație pentru tablete.Din discuțiile avute cu d-nul 
director, am înțeles că în situația respectivă au fost cuprinși doar copii care au o situație 
materială mai precară și nu toți ceilalți. Personal consider că la nivel local nu putem face 
diferențe între copii, indiferent de situația lor materială. În condițiile în care învățământul se 
practică în continuare on line datorită pandemiei, consider că atât cât putem din punct de 
vedere financiar, avem obligația să acordăm sprijin și celorlalți copii.Dacă vă amintiți, în 
28.07.2020, a fost aprobată suma de 118.000 lei pentru achiziționarea de table interactive. 
Nici la momentul de față nu au fost cumpărate. Propun ca la rectificarea de buget ce 
urmează luna aceasta banii respectivi să fie redirijați pentru achiziționarea de tablete pentru 
copii. Mai mult decât atât, dacă vă mai amintiți, pentru Școala Generală din Șimandul de 
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Sus s-a mai aprobat suma de 70 sau 75.000 lei pentru extindere, bani care nu au fost 
utilizați și nici nu mai pot fi până la sfârșitul anului, fiindcă nu mai permite timpul. De 
asemenea banii respectivi pot fi mutați pentru tablete. Cu siguranță mai există în buget și 
alte sume și poate ne mai sprijină și d-nul președinte al Consiliului județean, ca să putem 
lua pentru toți copii tablete. 
d-nul Cionca Iustin, președinte CJA: În primul rând vrea să felicit pe d-nul viceprimar, 
pentru că astăzi a fost reales. Este o mare responsabilitate. Vreau să îl felicit și pe 
contracandidat. Vreau să îl felicit pe d-nul Primar pentru că încă o dată a reușit să obțină 
majoritatea în localitatea dumneavoastră și să fie pe mai departe edilul dumneavoastră.  Vă 
felicit pe fiecare dintre dumneavoastră care ați reușit să ajungeți consilieri locali.Până la 
urmă cu toții veți forma o echipă care, indiferent de culoarea politică, trebuie să găsiți 
modalitatea să lucrați pentru a mulțumi comunitatea pe care o reprezentați. Dați-mi voie să 
vă mulțumesc și în numele meu, pentru că am reușit să am un scor aici, pe care nici eu nu 
am crezut că o să îl am, un scor care merge undeva spre 60% și deși am fost un răsfățat al 
electoratului în campania asta de președinte ales uninominal, reușind să câștig în 73 de 
localități din 78, totuși un scor atât de mare, nu poate decât să mă onoreze și să mă oblige 
să prestez în mod special pentru locuitorii de aici și vă asigur că voi fi partenerul 
dumneavoastră în următorii 4 ani. Eu am înțeles că oamenii s-au săturat de luptele dintre 
noi și că oamenii vor să facem lucruri frumoase care să servească cetățenilor, nu să venim 
peste 4 ani și să explicăm de ce nu am putut face. 
     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie lucrările 
şedinţei extraordinare din data de 13.11.2020, drept pentru care am încheiat prezentul 
proces-verbal. 
 
 
               Preşedinte de şedinţă,                         Avizat de legalitate, 
   Sodinca Iustin-Constantinescu                 Secretar general  
                 Brîndaş Lavinia 
 
 


