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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 
DIN DATA DE 23.12.2019. 

 
 
  Încheiat azi, 23.12.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.209/18.12.2019. 
  
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 23.12.2019.  
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 03.12.2019. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI 
COMUNEI ŞIMAND CU PRIVIRE LA EFECTUAREA DEMERSURILOR LEGALE 
REFERITOARE LA POSIBILITATEA PRELUĂRII, DE LA INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD, A CONSTRUCŢIEI ÎNCEPUTE PE TERENUL 
APARŢINÂND PRIMĂRIEI COMUNEI ŞIMAND, IDENTIFICAT PRIN CF 
NR.300999,  PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI ,, GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
4. 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, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT 
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
TRANSPORT PUBLIC ARAD ÎN VEDEREA APROBĂRII MODIFICĂRII 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT 
PUBLIC LOCAL NR. 750/03.12.2019 – ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL 
NR. 704/02.12.2019. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII 
CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.94/18.06.2019 . 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE 
ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE 
DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND PENTRU ANUL 2020. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
9. DIVERSE. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
 
 
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din cei 13 în funcţie. Sunt absenţi d-nii consilieri 
Ciobotă Dimitrie şi Rus Elisabeta. 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 ORDINARE DIN DATA DE 23.12.2019. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
 
d-nul preşedinte Bogdan: Prin documentul de convocare, întocmit conform OUG 
nr.57/2019, au fost prevăzute proiectele care sunt pe ordinea de zi. O parte din 
documentaţie, ştiţi că a fost transmisă pentru şedinţa din 17.12.2019, şedinţă care 
din lipsă de cvorum nu s-a ţinut, o parte, respectiv ce a fost în plus faţă de ordinea 
de zi de data trecută, au fost trecute pe ordinea de zi de astăzi. Sunt câteva aspecte, 
le-am discutat cu  d-na secretar, bănuiesc că le-aţi văzut fiecare, probabil şi datorită 
volumului de lucru, mai lipsesc câteva rapoarte de specialitate, la fiecare proiect. Ca 
să fim în regulă la Prefectură, am zis să fie anexate la documentaţie. 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ordinei de zi a şedinţei ordinare din data de 23.12.2019, aceasta fiind aprobată cu 
11 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, Groza, 
Lihor, Neamţi, Pocioian, Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.102. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 03.12.2019. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
d-nul preşedinte Bogdan: Dacă aveți propuneri sau opinii care nu au fost 
menționate în conținutul procesului verbal, vă rog să le expuneți. 
d-nul preşedinte Bogdan  supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Dudaş, Fruja, 
Groza, Neamţi, Pocioian, Sodinca) şi o abţinere( Lihor), devenind astfel 
Hotărârea nr.103. 
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3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI 
COMUNEI ŞIMAND CU PRIVIRE LA EFECTUAREA DEMERSURILOR LEGALE 
REFERITOARE LA POSIBILITATEA PRELUĂRII, DE LA INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD, A CONSTRUCŢIEI ÎNCEPUTE PE TERENUL 
APARŢINÂND PRIMĂRIEI COMUNEI ŞIMAND, IDENTIFICAT PRIN CF 
NR.300999,  PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI ,, GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
d-nul preşedinte Bogdan: Ştiţi că la ultima şedinţă am discutat şi cu d-nul Primar, 
poate ar trebui să facem ceva demersuri, să vedem măcar cum stă respectiva 
clădire. Nu spune nimeni că trebuie să o facem într-un an sau doi. Aşa cum am făcut 
cu capela. Sau, dacă există un proiect pe fonduri, putem accesa un proiect în sensul 
acesta, deşi poate este mai greu, construcţia fiind începută. Nu cred că ar fi 
imposibil. 
d-nul Primar: Nu ştiu cum va fi situaţia cu fondurile europene. Vedeţi cum merg 
treburile de greoi. Mai bine facem contract multianual şi o facem noi. Sunt o 
grămadă de proiecte care nu sunt în execuţie. 
d-nul consilier Lihor: La acest proiect, dacă îmi permiteţi, totul este perfect, clar 
că suntem de acord cu toţii şi am fost pentru obiectivul grădiniţă cu program 
prelungit, însă am o nelămurire. D-nul Primar, fiind executivul oricum este mandatat 
prin lege. Proiectul d-nului Bogdan, face referire la art.129 alin.(7), la educaţie, 
respectiv alin. (2) lit.d, cultură, ceea ce reprezint ca şi comisie, perfect corect. Eu nu 
înţeleg de ce trebuie să mai venim noi, Consiliul local, să mandatăm peste lege pe  
d-nul Primar, când dânsul, în mandatul dânsului este mandatat deja. Pe lângă asta, 
o nelămurire, care vreau să vi-o adresez şi poate primesc un răspuns. Perfect corect 
cu grădiniţa asta, însă nu sunt anumite probleme cumva, în ce priveşte avizele din 
partea şcolii locale? 
d-nul Primar: La ceea ce s-a făcut acolo, nu există nici autorizaţie de construcţie. 
d-nul consilier Pocioian: În proiectul de HCL, scrie clar, posibilitatea preluării. 
d-nul preşedinte Bogdan: Am iniţiat acest proiect de HCL,  fiindcă nu mai vreau 
să discutăm nimic pe vorbe. 
d-nul consilier Lihor: Noi am discutat într-o şedinţă, mai demult, de ceva aviz 
ARACIP, pe care şcoala nu îl are. Fără acel aviz, se pot începe demersuri pentru 
acest obiectiv? 
d-nul preşedinte Bogdan: Eu o văd documentaţia mult mai vastă, şi d-nul Fruja 
care este în domeniu, cunoaşte aceste aspecte. 
d-nul Primar: Eu am făcut la ISJ 2 adrese, una pentru grădiniţă şi una pentru 
şcoala din Satu-Nou. Nici un răspuns nu am primit. 
d-nul preşedinte Bogdan: Acum puteţi să mergeţi cu HCL şi să o prezentaţi anexă 
la actul care îl faceţi, privind intenţia noastră de a prelua clădirea. 
d-nul consilier Lihor: De la Ministerul dezvoltării nu primim nici un ajutor? 
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d-nul Primar: Nu ai de unde să prevezi ce priorităţi are Guvernul. S-au finanţat o 
grămadă de proiecte pe PNDL, pe grădiniţe cu program prelungit. 
d-nul consilier Lihor: Dacă aţi fost şi nu aţi primit răspuns, dacă avizele acelea ale 
şcolii, sunt sau nu sunt reînoite, putem noi să facem demersuri mai departe? 
d-nul preşedinte Bogdan: La momentul de faţă, ceea ce discutăm noi aici, este la 
întâmplare. Niciunul cred că nu ştie pe unde se află proiectul respectiv. Dacă noi nu 
avem un început la treaba asta, nu avem cum să aflăm despre documentaţie. Nu am 
spus că mâine se finalizează. 
d-nul consilier Lihor: Ca să demarăm,trebuie să avem avizele la instituţia şcolii.  
d-nul preşedinte Bogdan: Prima dată trebuie să vedem statutul clădirii. 
d-nul consilier Lihor: Să nu se angajeze cheltuieli din urmă. 
d-nul consilier Fruja: ARACIP nu autorizează decât o construcţie gata finalizată, 
cu bază materială, cu absolut tot. Până a discuta de celelalte chestii, noi trebuie să 
vedem posibiltatea preluării. 
d-nul Primar: Am înţeles că s-au plătit şi acei 6000 de lei care mai trebuiau plătiţi. 
d-nul preşedinte Bogdan: Să ne confirme ISJ în scris, şi după aia continuăm 
demersurile. 
d-nul preşedinte Bogdan: Scopul hotărârii a fost acela de a ne informa periodic  
d-nul Primar cu privire la demersurile care au fost făcute. 
d-nul Primar: Pentru respectiva construcţie au fost făcute 2 proiecte distincte. 
d-nul consilier Lihor: Mie nu mi se pare că suntem suficient de pregătiţi, din toate 
punctele de vedere legale, ca să înaintăm subiectul acesta. D-nul Primar fiind 
îndreptăţit prin lege, poate să facă acest demers. 
d-nul preşedinte Bogdan: Îmi pare rău că trebuie să spun, că noi nu suntem 
pregătiţi din punct de vedere legal, din mai multe privinţe, şi acest lucru se vede 
după 3 ani şi jumătate de activitate.  
d-nul preşedinte Bogdan: Dacă aveţi completări, vizavi de conţinutul proiecului 
de hotărâre, vă rog să le faceţi. D-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de 
hotărâre, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru (Barna, Bodnariu, Bogdan, 
Capra, Dudaş, Fruja, Groza, Neamţi, Pocioian, Sodinca) şi o abţinere            
( Lihor), devenind astfel Hotărârea nr.104. 
 
4. 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, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
d-nul preşedinte Bogdan: Prin acest proiect se cere să aprobăm modificarea 
actului constitutiv, al statutului, urmare a aderării comunelor, Craiva, Mişca, 
Moneasa, Petriş, Şicula, Şofronea, Târnova, Ususău şi Vladimirescu la ADI Transport 



5 

 

Public. Bănuiesc că aţi citit documentaţia. Există un act transmis de ADI Transport 
care se referă şi la proiectul acesta şi la cel care urmează. 
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), devenind astfel Hotărârea 
nr.105. 
 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT 
REPREZENTANTULUI COMUNEI ŞIMAND ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
TRANSPORT PUBLIC ARAD ÎN VEDEREA APROBĂRII MODIFICĂRII 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT 
PUBLIC LOCAL NR. 750/03.12.2019 – ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL 
NR. 704/02.12.2019. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
d-nul preşedinte Bogdan: Au modificat programul de transport. O perioadă la ora 
6:50-6.55, nu mai era autobuz la Arad, l-au scos şi era la 7:35, şi ajungea la 8:30-
8:40, acuma văd că l-au băgat din nou. Dacă o să mergeţi domnule Primar la ADI 
Transport, să le cereţi încă o dată,  să analizeze situaţia, să facem ceva cu copii de la 
Chişienu-Criş. Cu toate demersurile făcute la Ministerul Transporturilor, aţi văzut 
actul care a venit, trenul care pleca la 14:35 din Chişineu-Criş, a fost scos. 
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), devenind astfel Hotărârea 
nr.106. 
 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII 
CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.94/18.06.2019 . 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
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), devenind astfel Hotărârea 
nr.107. 
d-nul preşedinte Bogdan: D-nul Chiş Dan-Stelian, prin cererea adresată Primăriei 
comunei Şimand, a renunţat la spaţiile din imobilul închiriat şi cere rezilierea 
contractului începând cu data de 01.01.2020. 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE 
ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE 
DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND PENTRU ANUL 2020. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
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d-nul preşedinte Bogdan: Vă amintiţi că la un moment dat, vi-am propus la 
comisia de cultură, în condiţile în care pe ordinea de zi nu există nici un proiect de 
hotărâre care să facă obiectul comisie de cultură, să venim să completăm ROF-ul, şi 
să vă alipiţi la celelalte comisii. Acuma aţi fost în situaţia în care făceaţi parte din 
comisie efectiv 3, faptic eraţi 2. Nu puteaţi să adoptaţi nici un aviz, şi atunci era mai 
bine să veniţi să vă alipiţi de celelalte comisii.  Ideea e, că la acest proiect trebuia un 
aviz al comisiei de cultură. 
d-nul consilier Barna: Avizul este pozitiv. 
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), devenind astfel Hotărârea 
nr.108. 
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
d-nul preşedinte Bogdan: La proiectul de hotărâre avem anexat Raportul de 
specialitate. 
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), devenind astfel Hotărârea 
nr.109. 
9. DIVERSE. 
INIŢIATOR, VICEPRIMAR SODINCA IUSTIN-CONSTANTINESCU 
d-nul Primar: Vreau să vă mulţumesc pentru buna colaborare, vă doresc multă 
sănătate dumneavoastră, familiior dumneavoastră şi un an nou plin de bucurii şi 
împliniri. 
 
     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei ordinare din data de 23.12.2019, drept pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinţă,                      Avizat de legalitate, 
            Bogdan Petru              Secretar general  
               Brîndaş Lavinia 
 
 


