
1 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

ŞIMAND DIN DATA DE 14.08.2019. 
 
 

Încheiat azi, 14.08.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată de îndată prin Dispoziţia Primarului nr.151/13.08.2019. 
 
 

      ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.08.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.07.2019. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE 

CONTRACTARE, A STUDIULUI DE FUNDAMENTARE ȘI A DOCUMENTAȚIEI DE 
ATRIBUIRE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI 
COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL ARAD, ZONA 
2 LOT 1 ȘI ZONA 5 LOT 4 2. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, PRIN COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,  A AMPLASAMENTULUI ŞI 
ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII PROIECT TIP – “CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2-ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ ȘIMAND, SAT ȘIMAND, COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD”. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din cei 13 în funcţie. Sunt absenţi d-nii 
consilieri Groza Petru, Lihor Cristian, Pocioian Vasile.  

Participă la şedinţă domnul Primar Dema Florin-Liviu, doamna secretar Brîndaş 
Lavinia. Mai participă reprezentant ADISIG Arad, Luca Marius, profesor Mărcuş Daniel. 

Preşedinte de şedinţă este doamna Rus Elisabeta. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND DIN DATA DE 
14.08.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN LIVIU 

d-nul consilier Bogdan: Legat de ordinea de zi am eu o obiecţie. La pct. nr. 2 apare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din 
data de 11.07.2019. În data de 25.07.2019 aţi convocat o şedinţă. Nu trebuia atunci 
aprobat procesul verbal? 
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d-na preşedinte Rus: Nu s-a ţinut şedinţa, s-a suspendat. 
d-nul consilier Bogdan: Motivaţia? 
D-na preşedinte Rus: Lipsă de cvorum. 
d-nul consilier Bogdan: Potrivit OUG nr.57/2019?  Ce să înţeleg, că din 2016 până în 
2019, proiectele de hotărâri care au atrecut cu 7 voturi, sunt lovite de nulitate?Eu 
vreau să vă citesc un singur articol din OUG nr.57/2019. Secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite prefectului, sub semnătura sa, 
evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut 
desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. A fost 
transmisă? 
d-na secretar: Nu. 
d-nul consilier Bogdan: Atunci ce facem cu procesul verbal? Eu nu găsesc rezolvare 
la asta. Cum consideraţi. Dar potrivit legii, trebuia azi convocată o şedinţă,  nu a trecut 
procesul verbal, trebuia să sesizaţi Prefectura, că aşa spune legea, şi după aia îl 
repuneaţi pe ordinea de zi. Puteaţi să votaţi atunci. Legea vi-o permis. Trebuia 
majoritate simplă. 
d-na preşedinte Rus supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei 
de zi a şedinţei din data de 14.08.2019, acesta fiind aprobat cu 8 voturi pentru(Barna, 
Bodnariu, Capra, Ciobotă, Fruja, Neamți, Rus, Sodinca) şi 2 abţineri( Bogdan şi 
Dudaş), devenind astfel Hotărârea nr.58.  
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.07.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-na  preşedinte Rus: Dacă aveți propuneri sau opinii care nu au fost menționate în 
conținutul procesului verbal, vă rog să le expuneți. 
d-na preşedinte Rus supune la vot proiectul de hotărâre, privind aprobarea 
procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 11.07.2019, acesta fiind respins 
cu 6 voturi pentru( Bodnariu, Ciobotă, Fruja, Neamţi, Rus, Sodinca) şi 4 abţineri         
( Barna, Bogdan, Capra, Dudaş). 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE 

CONTRACTARE, A STUDIULUI DE FUNDAMENTARE ȘI A DOCUMENTAȚIEI DE 
ATRIBUIRE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI 
COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL ARAD, ZONA 
2 LOT 1 ȘI ZONA 5 LOT 4 2. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul Primar: Să dăm cuvântul celor de la ADISIGD să fim la curent cu ceea ce s-a 
întâmplat, pentru că au fost probleme şi la alte primării, s-au rediscutat problemele şi 
toate primăriile au votat proiectul de hotărâre. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Bună ziua. După cum se ştie, ne aflăm pe 
situaţie de urgenţă, declarată de către Prefectura Arad. Am încercat să ne mişcăm cât 
mai repede. Am contractat un consultant, am finalizat documentaţia, şi în 23 iulie am 
trimis-o către dumneavoastră spre avizare. Marea majoritate din Consiliile locale au 
avizat documentaţia într-o zi, două. Unde au fost probleme, am participat la şedinţe,la 



3 

 

Lipova, la Chişineu-Criş, la Conop. Toate hotărârile pe zona 5 sunt date, pe zona 2 aţi 
mai rămas dumneavoastră. 
d-nul consilier Bogdan: Faptul că din data de 23.07.2019 şi până acuma nu este 
rezolvată situaţia la Şimand, ţine de bucătăria internă şi o discutăm la Diverse, 
nefăcând obiectul unei discuţii de faţă cu reprezentanţii Consiliului Judeţean. Sunt 
probleme care ne privesc pe noi. Nu are rost să aruncăm vina unul asupra celuilalt. 
Suntem toată lumea acoperiţi de legislaţia în vigoare.După ce CJSU a  decretat starea 
de urgenţă, la nivelul comunei Şimand, a fost elaborat un poiect de hotărâre, 
transformat în hotărâre de consiliu şi s-a recurs la contractarea unei firme pentru 
colectare, transport şi depozitare la groapa de gunoi.După calculele pe care le-am 
făcut, bineînţeles transmise de către d-na contabil, dacă gunoiul s-ar fi ridicat 
săptămânal, am fi împovărat foarte mult cetăţenii comunei Şimand, în sensul că s-ar fi 
ajuns la o taxă/persoană de aproximativ 13 lei, ceea ce pentru comuna Şimand, este 
enorm.Ştie şi d-nul Primar, s-a recurs la colectarea la 2 săptămâni, astfel încât noi să 
ajungem să impozităm cetăţenii prin taxa care a fost stabilită o dată cu taxele la nivel 
local, respectiv taxa de salubrizare, în suma de 5,95 lei. Pe noi ca şi consilieri locali, şi 
cred că sunt în asentimentul meu toţi colegii, nu ne interesează cine colectează 
gunoiul, firma X sau Y. Împortant este, să nu împovărăm oamenii mai mult. Dacă prin 
demersurile pe care le faceţi, ceredeţi că suma este mult mai mare/persoană, eu am 
rezerve în privinţa asta. De aceea, v-aş ruga, şi probabil că aveţi un calcul în sensul 
acesta, să ne spuneţi cât ar fi taxa aferentă colectării, transportului şi depozitării/tonă 
de deşeu. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Taxa este undeva la 300 lei/tonă. Este taxa 
cumulată cu toate fracţiile. Operatorul care va veni o să facă o fundamentare pe fiecare 
fracţie colectată. 
d-nul consilier Bogdan: La noi era taxa în jur de 6,25 lei, în condiţiile în care, toate 
tarifele adunate ajungeau undeva în jur la 500 lei/tonă. Dacă este 300/lei/tonă, 
probabil că o să iasă undeva la 4 lei/persoană. Dacă e aşa,e ok. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Ca să putem ieşi din situaţia de urgenţă, 
trebuie să facem această procedură. 
d-nul consilier Bogdan: Există riscul să fie acelaşi operator care a făcut colectarea şi 
anterior? Fiindcă problemele au survenit de la operatorul în cauză. În condiţiile în care 
faceţi o delegare directă tot aceluiaşi operator, ridică semne de întrebare. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Luni o să avem şedinţă AGA, după aprobarea 
documentaţiei în şedinţa AGA, se vor face invitaţiile către operatori. Am cerut de la 
ANRSC să ne dea lista cu toţi operatorii autorizaţi şi o să îi chemăm pe toţi. 
d-nul consilier Bogdan: Asta o să fie o situaţie provizorie? 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Asta o să fie aproximativ un an. 
d-nul consilier Bogdan: Banii din câte ştiu, o să fie viraţi de la bugetul local şi 
implicit Consiliul local se întoarce prin recuperare de la cetăţeni. După ce este semnat 
contractul, va trebui reactualizată taxa de salubrizare, fiindcă noi la momentul de faţă 
mergem pe 5,95 lei/persoană. Dacă va fi aşa, eu nu am nimic împotrivă, cu condiţia ca 
taxa să nu fie mai mare decât cea actuală. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Va fi până în 500 de lei. 
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d-na preşedinte Rus:  Mai devreme aţi spus 300 de lei. E 300 sau 500 de lei? 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD:Aveţi documentaţia la dispoziţie. 
d-nul consilier Bodnariu: Eu vă dau să calculaţi ceea ce avem în documentaţie. Dacă 
îmi calculaţi, eu votez pentru. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Sunt calcule făcute de nişte specialişti. 
d-nul consilier Bodnariu: Nici eu nu sunt specialist, sunt consilier local. 
d-nul consilier Bogdan: Dacă ne raportăm la documentaţia transmisă, cu tot 
respectful, eu nu am timp să citesc atâta. Acesta este un curs de facultate. Eu nu am 
decât să ma abţin, din următorul considerent. Dintre toţi cei 13 consilieri, eu am fost 
singurul consilier care am fost chemat să dau declaraţie la Poliţia Economică în legătură 
cu deşeurile. În condiţiile în care, nu puteţi la ora actuală să veniţi să ne spuneţi atâta 
este suma maximă pe care putem merge/tonă, nu avem o sumă, eu mă abţin. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Avem. 
d-nul consilier Bogdan: Atunci spuneţi-o. 
d-nul consilier Bodnariu: Ce se întâmplă cu persoanele care au plătit deja pe tot 
anul? 
d-nul consilier Bogdan:  ADISIGD ar trebui să aibă şi un jurist. Ar trebui să se 
îndrepte împotriva firmei pentru recuperarea banilor. 
d-nul consilier Bogdan: Noi prin bugetul local, ce sumă alocăm pentru acest capitol? 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Sumă se poate aloca, după ce avem un 
operator. 
d-nul consilier Bogdan: Şi dacă nu alocăm? Nu mai suntem de acord cu suma 
respectivă, ce se întâmplă? Că poate este mai mare decât ceea ce am estimat noi. Ar 
trebui să avem o estimare. Imposibil să nu ştim cât cât costă o tonă. Eu nu votez 
orbeşte, eu nu împovărez oamenii. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: O sumă exactă despre cât o să fie tariful, nu 
pot să vă spun. 
d-nul consilier Bogdan: Nu vă supăraţi. Ştiaţi că o să veniţi la Şimand. Trebuia să 
veniţi pregătiţi. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Aşa a votat toată lumea. 
d-nul consilier Bogdan: Eu pe 1 kg de hârtie nu votez. Eu votez pe cifre.  
d-nul consilier Bogdan: În codiţiile de faţă, delegarea serviciului, în condiţiile cum 
este delegat la Şimand, contravine vreunei legi? 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: În momentul de faţă suntem pe urgenţă, 
doar că avem presiuni din partea Ministerului. 
d-nul consilier Bogdan: Ei fac presiuni să intraţi pe baza legală, dar nu spun să nu 
veniţi pregătiţi la noi să ne spuneţi cât costă. 
d-nul consilier Bogdan: Dacă toate taxele cumulate, merg până la 500 lei/tonă la 
nivelul comunei Şimand, este acceptabil, dacă este mai mult nu este în regulă. 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Nu va depăşi 500 lei/tonă. 
d-nul consilier Bodnariu: De ce până la ora actuală nu avem tomberoane pentru a 
selecta gunoiul? 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Pubele nu au fost prevăzute în proiect. 
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d-nul consilier Bodnariu: De ce cumpăr eu astăzi pubele cu 70 de lei, pe care scrie 
Sistem Integrat al Deşeurilor? 
Luca Marius, reprezentant ADISIGD: Nu ştiu de unde le cumpăraţi. 
d-nul consilier Fruja: Noi în data de 11.07.2019, am aprobat punerea în aplicare a 
prevederilor Hotărârii nr. 6/05.07.2019 a Comitetului pentru situaţii de urgenţă Arad din 
cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Arad privind situaţia generată de întreruperea 
activităţii de colectare şi transport a deşeurilor menajere la nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale din zonele 2 şi 5 din judeţul Arad, în urma căreia, am contractat 
o firmă. Întrebarea mea este această hotărâre, râmâne în vigoare, prin faptul că 
procesul verbal din data de 11.07.2019 nu s-a aprobat? 
d-nul consilier Bogdan: Sigur că râmâne. 
d-nul consilier Bogdan: Eu sunt pentru pentru, cu o singură observaţie:  
- Taxele cumulate aferente colectăriii, transportului şi depozitării deşeurilor, urmare a 

punerii în aplicare a prevederilor art. de mai sus, nu vor depăşi valoarea taxei de 
salubrizare/persoană, aprobată prin H.C.L nr.57 din data de 31.07.2018, 
respectiv 5,95 lei /persoană/lună.  Propun ca acesta să fie art. 2 al proiectului 
de hotărâre.  

D-na preşedinte Rus supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, cu 
completarea propusă de către d-nul consilier Bogdan, acesta fiind aprobat cu 9 voturi 
pentru (Barna, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş,Fruja, Neamți, Rus, Sodinca) şi o 
abţinere(Bodnariu), devenind astfel Hotărârea nr.59. 
 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, PRIN COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,  A AMPLASAMENTULUI ŞI 
ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII PROIECT TIP – “CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2-ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ ȘIMAND, SAT ȘIMAND, COMUNA ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD”. 

 INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 

D-na preşedinte Rus supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş,Fruja, 
Neamți, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.60. 
d-nul profesor Mărcuş Daniel:  Întâmplător am făcut o adresă la Inspectoratul 
Judeţean pentru construirea unei baze sportive în curtea şcolii, cu vestiare şi un teren 
cu nocturnă. Au primit aprobare 125 de şcoli, printre care şi noi. Acest teren va fi 
construit în spatele celor 3 terenuri. Pentru aceasta trebuie predat terenul la CNI. 
 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei extraordinare din data de 14.08.2019, drept pentru care am 
încheiat prezentul proces-verbal. 

 
             Preşedinte de şedinţă,       Avizat de legalitate, 
                 Rus Elisabeta             Secretar Brîndaş Lavinia 


