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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

ŞIMAND DIN DATA DE 20.01.2020. 

 
 
  Încheiat azi, 20.01.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.8/16.01.2020. 
  
 

ORDINE DE ZI: 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.01.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 

ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 23.12.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  ACORDAREA UNUI MANDAT  
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND  ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAȚILOR, PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A 
STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
TRANSPORT PUBLIC ARAD. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA 
BUNURILOR CARE APARŢIN  DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ŞIMAND.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂŢILOR 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-

2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI 
COTIZAŢIEI CONSILIULUI LOCAL ȘIMAND ÎN A.D.I. SISTEM INTEGRAT DE 
GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU ANUL 2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII 
UAT COMUNA ŞIMAND, ORGANIZĂRII ŞI DERULĂRII PROCEDURILOR DE 
ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIŢIA 
PRODUSELOR ŞI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE 

A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE 

PROGRAMULUI PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
8.DIVERSE. 
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INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

 

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din cei 13 în funcţie. Este absent d-nul consilier 
Ciobotă Dimitrie. Participă la şedinţă d-nul Primar Dema Florin-Liviu şi doamna 
Secretar general Brîndaş Lavinia. Preşedinte de şedinţă este domnul Bogdan Petru. 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.01.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ordinei de zi a şedinţei extraordinare din data de 20.01.2020, acesta fiind aprobat cu 
12 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, 

Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.1. 
 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 23.12.2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul preşedinte Bogdan: Dacă vizavi de conţinutul procesului-verbal, aveţi 
sugestii care nu au fost consemnate în procesul-verbal şi pe care le-aţi exprimat data 
trecută. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu 11 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, 

Lihor, Neamţi, Pocioian, Sodinca) şi o abţinere(Rus), devenind astfel 
Hotărârea nr.2. 
 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND  ACORDAREA UNUI MANDAT  
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND  ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAȚILOR, PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A 
STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
TRANSPORT PUBLIC ARAD. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul preşedinte Bogdan: Bănuiesc că aţi lecturat conţinutul proiectului. Dacă 
vizavi de proiectul de hotărâre prezentat, aveţi propuneri sau întrebări, vă rog să le 
expuneţi. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu 12 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, 
Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.3. 
 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA 
BUNURILOR CARE APARŢIN  DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ŞIMAND.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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d-nul preşedinte Bogdan: După părerea mea, ar trebui făcută trimitere la 
inventar, exact cum e în art.1 al proiectului de hotărâre. Dacă legat de acest proiect 
de hotărâre, aveţi întrebări sau propuneri, vă rog să le expuneţi. 
d-nul consilier Capra: Unde se află terenul? 
d-nul Primar: Terenul se află la rît, pe drumul de Socodor. Acolo este un velj. 
d-nul viceprimar: Nu acolo a fost stabilit să se facă staţia de epurare? 
d-nul Primar: Nu. Staţia de epurare trebuia să fie pe canalul Militar. Din discuţiile 
avute cu d-nul director de la Apă Canal, proiectul care a fost făcut de către d-nul 
Şimon a căzut, nu va mai fi staţie de epurare la Şimand, ci la Sântana. 
d-nul preşedinte Bogdan: Propun să fie redenumit proiectul de hotărâre, în 
proiect de hotărâre privind aprobarea completarea  şi actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Şimand, noi nu actualizăm 
bunurile, ci inventarul.  
d-nul preşedinte Bogdan: La momentul de faţă noi votăm introducerea în 
inventar. El în momentul de faţă, se află în domeniul privat? 
d-na secretar: Nu este deloc cuprins în inventar. Acuma îl introducem în domeniul 
privat al comunei. 
d-nul preşedinte Bogdan: Eu nu am văzut consemnat în anexa nr.1, situaţia 
juridică actuală, de aia am întrebat. 
d-na secretar: De aia nu am trecut nimic în anexă, pentru că nu se află în inventar. 
d-nul preşedinte Bogdan: Dacă mai aveţi alte propuneri. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea de 
redenumire a proiectului, exact cum scrie în raport şi în art.1 al proiectului de 
hotărâre, şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, 
Dudaş, Fruja, Groza, Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind 
astfel Hotărârea nr.4. 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂŢILOR 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-
2021. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul preşedinte Bogdan: Legat de acest proiect, vă rog să faceţi propuneri. 
d-nul preşedinte Bogdan: Cu câţiva ani în urmă, eu am avut o observaţie legat de 
acest aspect, fiindcă şcoala de lângă Primărie, trebuia trecută ca şi subunitate 
arondată. Cineva mi-a spus la momentul respectiv că sunt într-o mare eroare. În 
extrasul C.F. de la această clădire figurează şcoală. În avizul pe care îl dă 
inspectoratul şcolar, şcoala I-IV, figurează la şcoala gimnazială, deci nu e 
concordanţă între situaţia din documente şi situaţia din teren. Cum putem noi să 
alocăm bani de la bugetul local pentru şcoala asta, în condiţiile în care scriptic nu 
există, fiind la cea gimnazială? Este o întrebare, e la nivel de discuţie. Dacă vrem să 
facem un proiect pentru şcoala asta, o să ne ceară avizul de la inspectorat. Asta este 
o problemă pe care insist să o rezolvaţi. 
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d-na consilier Rus: Trebuia să insistaţi pe parcursul anului, că dacă insistaţi numai 
din an în an, e târziu.  
d-nul preşedinte Bogdan: E târziu acuma, fiindcă Primăria a trimis propunerea la 
inspectorat şi acesta a dat avizul. 
d-na consilier Rus: Ştiu că a fost exact discuţia aceasta anul trecut şi trebuia 
insistat pe parcursul anului. Să se ia notă şi să se resolve până anul viitor. 
d-nul preşedinte Bogdan: A mers atâţia ani aşa, nu vin să pun frână şi nu am pus 
niciodată  învăţîmântului local, dar în timp trebuie rezolvată această problemă.La 
sfârșitul anului când faceți această solicitare, anexați și extrasul C.F. , din care 
rezultă că școala e aici și nu în altă parte. 
d-nul viceprimar:  Asta este o problemă pe care o puteți discuta în Consiliul de 
administrație al școlii, pentru că vă lămuriți mult mai ușor. Să nu fie legată chestia 
asta de acordarea personalității juridice cumva la școală. 
d-nul președinte Bogdan: Nu am nici o certitudine că școala o să rezolve 
problema asta, decât în colaborare cu Primăria. Primăria are extrasul C.F. și este 
clădirea Primăriei.Școala nu o va rezolva. Cum nu a rezolvat și alt aspect pe care o 
să vi-l spun la Diverse. 
d-nul președinte Bogdan: Legat de rețeaua școlară, cum s-a mers până acuma, 
bănuiesc că se poate merge și anul acesta. Nu cred că este un impediment. Dar 
trebuie rezolvată problema. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu 12 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, 

Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.5. 
 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI 
COTIZAŢIEI CONSILIULUI LOCAL ȘIMAND ÎN A.D.I. SISTEM INTEGRAT DE 
GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU ANUL 2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan: S-a stabilit cotizația pentru anul 2020, comunei 
Șimand, revenindu-i suma de 8816 lei. Eu am o nelămumire care am discutat-o și a 
ridicat-o și un coleg înainte de ședință, vizavi de nr. de persoane. Sunt trecute 4408 
persoane. Nu știu de unde sunt scoase că dacă ne uităm pe site, în anul 2002, la 
recensământ au fost  4144, în 2011, 3982 persoane. Nici la gunoi, nici la ADI 
transport, nici la ADI deșeuri nu avem cifra exactă.  
d-nul Primar: Treaba asta a fost discutată la ședințele Consiliului județean de către 
toți Primarii. Ni s-a spus că nr. de persoane a fost luat de la Institutul de statistică. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu 12 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, 

Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.6. 
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII 
UAT COMUNA ŞIMAND, ORGANIZĂRII ŞI DERULĂRII PROCEDURILOR DE 
ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIŢIA 
PRODUSELOR ŞI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE 

A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE 

PROGRAMULUI PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan: Aici este vorba despre cornul și laptele. Potrivit H.G 
nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare, există 2 situații: O situație în 
care UAT își asumă responsabilitatea derulării acestor proceduri și se ocupă de 
contractele de achiziție pentru lapte, fructe și produse de panificație, pentru toți 
preșcolarii și școlari, trebuind alocat prin bugetul local suma respectivă, după care se 
recuperează prin APIA de la fondul European, sau există cealaltă variantă, în care nu 
ne asumăm noi Consiliul local această responsabilitate și după lege, e obligat 
Consiliul județean să facă toate  demersurile de achiziție și de furnizare, în baza 
hotărârii care este transmisă de la Consiliul local cu privire la neasumare. Consiliul 
județean se ocupă inclusiv de alocarea prin bugetul Consiliului județean a sumei 
respective și de recuperarea banilor de la instituțiile respective. 
d-na consilier Rus: Deci asta nu înseamnă că se va sista furnizarea, doar că nu ne 
ocupăm noi, ci se ocupă Consiliul județean.  
d-nul președinte Bogdan: Dacă vizavi de acest proiect aveți propuneri. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu 12 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, 

Lihor, Neamţi, Pocioian, Rus, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.7. 
 

8.DIVERSE. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Capra: Dacă o persoană nu mai stă în localitatea Șimand, de ani de 
zile, are domiciliul aici, dar stă în străinătate, trebuie să plătească gunoiul sau nu? 
d-nul Primar: Nu. 
d-nul președinte Bogdan: Legat de ceea ce am discutat data trecută la ședință, 
am încercat să mă documentez, vizavi de întrebările care au fost puse de către d-nul 
consilier Lihor și pe bună dreptate, în legătură cu avizul ARACIP. Am cerut 
directorului să îmi prezinte vreun document dacă există de la ARACIP. Spunându-mi 
că există, i-am cerut să mi-l transmită. Nu este un aviz, este un atestat privind 
îndeplinirea unor indicatori de calitate, emis în anul 2012, expirat din anul 2017. Am 
întrebat de ce nu au făcut demersuri până acuma. Nici nu știa că este expirat, pînă 
ce i-am spus eu. L-am rugat să vină prin Nota de fundamentare să solicite bani 
pentru vizita de evaluare a ARACIP-ului. La momentul de față acel atestat nu mai 
este valabil. Nu înseamnă că nu îndeplinesc indicatorii de calitate. M-am uitat pe 
indicatori, 2 erau de satisfăcător și restul erau de bine și foarte bine.  La cât s-a 
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investit în școli, condițiile s-au îmbunătățit. Nu cred că ar fi nici o problemă să nu 
obțină acest aviz. Probabil că li se va da autorizație provizorie, după care urmează 
vizite de evaluare. În legătură cu grădinița cu program prelungit, la faza de 
proiectare construcție, nu este necesar acest aviz. După ce este construită, și dacă 
efectiv poate fi funcțională, atunci vine ARACIPUL și verifică indicatorii de calitate. 
 

     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei extraordinare din data de 20.01.2020, drept pentru care am 
încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                      Avizat de legalitate, 
             Bogdan Petru              Secretar general  
               Brîndaş Lavinia 
 
 


